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Yer üzündə elə bir xalq yoxdur ki, romalılar kimi doğma şəhərləriinn tarixini, 

təkcə onun əsası qoyulması dövründən deyil, hətta şəhərin bünövrəsini qoyanın ana 

bətninə düşməsi vaxtından bilsin. 

Mark Tulli TSİTSERON 

Romalı! Sən xalqları idarə etməyi öyrən - budur sənin sənətin: sülh şərtini 

qoymaq, itaət edənlərə mərhəmət göstərmək, lovğalananları isə müharibə ilə ram 

etmək! 

VERGİLİ Maron "ENEİDA" 

Roma respublikası və Roma imperiyası dünya tarixində ən böyük hadisələrdir. 

Qədim Roma əhvalatları fasiləsiz bir möcüzədir, birbaşa ilahi qüvvənin işidir. 

DANTE Aligyeri "MONARXİYA haqqında" 

Cassius: - Age, thou art shamed; 

Rome, thou lost the breed of noble bloods! 

Kassi: - Epoxa, sən biabır olmusan; 

Roma, sən nəcib qandan olan nəsli itirmisən! 

Uilyam ŞEKSPİR "YULİ SEZAR" 
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Müqəddimə 

 

Qədim Roma özünəməxsus böyük ruhu və nəhəng fəthləri ilə bəlkə də bir 

qədər bizə yaddır. Lakin onun dərdlərinə, bəlalarına və eybəcərliklərinə müasir 

gerçəklikdə tez-tez və geniş miqyasda rast gəldiyimizdən, bu qədim və keşməkeşli 

dünyanın salnaməsinə nəzər salmaq marağı yaranır. Qədim yunanlar kimi romalılar 

da heç vaxt Allah şəhəri naminə, öz vətənlərinə ikrahla baxmamışdılar, əksinə onu 

ilahiləşdirirdilər. Onların nəzəri göylərə deyil, yerə dikilmişdi və heç də bu insanlar 

cismani həzzlərdən qaçmırdılar. Ona görə də qədim romalıların həyatı mübarizələrlə, 

qələbələr və sarsıntılarla, iti sürətli inkişaf və onu əvəz edən uğursuzluqlarla dolu idi. 

Qədim Romanın başlanğıcından süqutuna qədər olan tarixi mərhələləri fikrən 

müşahidə edərkən, burada insan təbiətinin ən uca mənəvi zirvələrini də, rəzilliyin ən 

dərin uçurumlarını da görmək mümkündür. Burada vətənin mənafeyini hər şeydən 

üstün tutan yenilməz insanlarla yanaşı, misgin mənəviyyat sahibləri də az deyildi. 

Roma respublikasında mənəvi, əxlaqi dəyərlər devalvasiya olmağa, aşınmağa 

başladıqdan sonra, qəhrəmanlıq salnaməsinin yerini iyrənc pozğunluq tamaşaları 

tutmağa başladı. Bu pozğunluq getdikcə bütün cəmiyyətə sirayət edirdi. Platonun 

vaxtilə dediyi sözlər bu prosesin izahında olduqca yerinə düşür: "Pozğun qocalar 

olan yerdə, pozğun yeniyetmələr də olur". 

Bu vaxtdan etibarən Roma öz daxili qüsurlarından, xəstəliklərindən daha çox 

əziyyət çəkməyə başlayır. Axı otaqdakı vəhşi pişik uzaq səhradakı şirdən daha 

təhlükəlidir. Qədim Roma elə bir iri məxluq idi ki, onu yalnız özü məhv edə bilərdi. 

Tənəzzülü sürətlənən imperiya, sümükləri kövrəkləşdiyindən azacıq yıxılanda qol-

qılçası çilik-çilik olan qoca adam kimi, kənardan olan zərbələrə heç də davam 

gətirmək iqtidarında deyildi.  

Roma dövlətinin tarixini təhlil etməyə girişəndə, bu günümüzün dərk edilməsi 

də xeyli asanlaşır. Yəqin buna görədir ki, antik dövrün tarixçilərindən tutmuş, bizim 

eranın III minilliyinin başlanğıcına qədər çoxları qədim Romaya müraciət etmiş, 

onun çiçəklənməsinin və süqut etməsinin səbəblərini araşdırmış, hər kəs öz dövrünün 

problemlərinə də məhz bu tarixdə cavab axtarmışdır. Doğrudan da, Romanın 

salnaməsi okeana bənzəyir, burada xırda, içində mirvari gizlədən dəniz ilbizi 

balıqqulaqlarından tutmuş, qəzalara qərq olmuş iri gəmilərin qalıqlarına qədər, hər 

şeyi tapmaq mümkündür. Qədim dövrlərin mərcan cəngəlliklərində tarixin qoruyub 

saxladığı hər cür canlılara rast gələ bilirsən. Yəqin ki, İntibahdan sonrakı Avropanın, 

ötən Orta əsrləri - tarixin bu qaranlıq dövrünü məhkum etməsi ilə yanaşı, iti 

baxışlarını antik dünyaya dikməsi, qədim Yunanıstanı və Romanı öyrənməyə 

girişməsi təsadüfi deyildi. Renessans elmi, mədəniyyəti və ədəbiyyatı inkişaf 

etdirmək üçün ilk növbədə bu nəhəng xəzinədən faydalanmağa başladı. Antik dövrün 

dərk edilməsi, adamların şüurunu orta əsrlərin mistizmindən azad edirdi, onların 

reallığı müşahidə etməyə, təbiəti, cəmiyyəti, insanın özünü öyrənməyə girişməyə 

sövq edirdi. Antik fəlsəfi fikrin əsasında müasir fəlsəfə təşəkkül tapdı. Antik dövrün 

öyrənilməsi təbiət qanunlarının dərk edilməsinə, onlardan istifadəyə şəriat yaratdı. 

Bu dövrün dövlət quruluşu formaları ilə yaxından tanışlıq yeni cəmiyyət 

münasibətlərinin, idarə etmə prinsiplərinin meydana gəlməsinə yol açdı. ABŞ-ın 
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bani-ataları, yeni dövlətin əsasını qoyarkən Roma respublikasının təcrübəsinə 

müraciət etmişdilər.  

Kiçik bir kəndli icmasından başlanğıcını götürən Roma bir qədər sonra qədim 

dünyanın ən güclü dövlətinə çevrilmiş, çox sayda yad ərazilər onun əyalətləri sırasına 

daxil olmuş, digərləri isə ondan asılı olan dövlətlər rolunu oynamaq məcburiyyətində 

qalmışdılar. Roma imperiyası özünün uzun ömürlüyü ilə, Makedoniyalı Aleksandrın, 

çox körpə yaşında parçalanıb, məhv olan imperiyası ilə heç bir müqayisəyə girə 

bilməz. Ərazi etibarı ilə Roma dünyanın ən böyük imperiyalarından biri olmuşdur.  

Avropa sivilizasiyasının yaranmasında və formalaşmasında bu dövlətin təsiri 

danılmazdır. Qədim romalılar İtalyan (Apennin) yarımadasını tədricən işğal etdikdən 

sonra, öz ərazilərini bütün Aralıq dənizi hövzəsinə genişləndirirdilər, öz 

imperiyalarını Avropada Atlantik okeanının sahillərinə qədər böyütdülər. Onların 

işğalları təkcə ağalıq etməyə deyil, həm də çox sayda xalqları sivilizasiyalaşdırmağa 

imkan verdi. Bu xalqlara onlar uzun müddət davam edən təsir göstərdilər. Bir çox 

regionlara latın dili və Roma hüququ dərindən nüfuz etdi. Bu romalıların 

mədəniyyətinin qeyri-adi və uzun müddət davam edən uğurlarının təsadüfi hal 

daşımamasına parlaq sübutdur. Latın dili bir sıra Avropa xalqlarının dilinin 

yaranmasında müstəqil rol oynamışdır. Roman hüququ bu elmin yaranmasında, 

inkişafında mühüm rol oynamış, müasir hüquqşünaslığın bünövrəsini təşkil etmişdir.  

Qədim Romanın xarablıqları belə, antik dövrün zəngin və dəbdəbəli 

həyatından xəbər verir. Bu dövlətin tarixi heç də qurumuş mumiyalar sərgisi 

olmayıb, ehtirasları və coşqunluğu ilə insanı heyrətə salan cəmiyyətdən xəbər verir. 

Elə bil ki, bu əbədi şəhərin o dövrlərdəki abad küçələrində və meydanlarında baş 

verən canlı hadisələrin şahidi olursan, çoxlu tanış sifətləri seyr edirsən. O dövrdə 

cərəyan edən hadisələr elə bil ki, bu gün dünyada baş verən kataklizmlərlə səsləşir. 

Ona görə də Roma əhvalatları bəşəriyyətin təkcə keçmişindən deyil, yüksəkliyi və 

rəzilliyi, nəcibliyi və dəhşətləri, harınlığın yekrəngliyi və bədbəxtliyin rəngarəngliyi 

ilə, həyatın dinamikası və təzadları ilə həm də bu gündən xəbər verir.  

Romalılar, incəsənət sahəsindəki yaradıcılıqları, elmi axtarışları və ya fəlsəfi 

fikir meydanındakı nailiyyətləri ilə sələfləri olan qədim yunanlarla müqayisədə çox 

uduzurlar. Lakin onlar öz doğma torpaqlarına möhkəm vurğunluğa və inzibati 

təşkilatçılıq məsələsində xüsusi qabiliyyətə malik idilər. Başlanğıcda kəndli və əskər 

xalq olan romalılar yunan polisi timsalındakı şəhər sivilizasiyasına yüksəlməyə qadir 

oldular. İncəsənət və müdrikliyə yiyələnməkdə romalılar yunanların varisləri olmaqla 

yanaşı, siyasi dühası, düşüncə tərzi və nümunəvi dindarlığı bu xalqa belə bir möhkəm 

inam vermişdi ki, guya onlar allahlar tərəfindən dəstəklənir və idarə olunurlar. Bu 

onlara, işğal edilmiş ərazilərdəki xalqları özündən aralı məsafədə saxlamaq, bu 

xalqların həyatında və inkişafında bir işğalçı kimi iştirak etmək əvəzinə, möhkəm 

quruluşa malik olan imperiya yaratmağa imkan verdi. Xalqlar və irqlər arasında heç 

bir maniə səddi ucaldılmadı. Həmin xalqlar isə bunlan xeyli mədəni və maddi fayda 

götürmək imkanı əldə etdilər. Lakin quldarlıqsız yaşaya bilməyən bu cəmiyyətin 

özünə məxsus ciddi qüsurları və naqis cəhətləri də var idi. Bunları nəzərə almaqla 

belə, balans romalıların xeyrinə pozitiv olaraq qalır. Ona görə də müasir adamların 

gözləri qarşısında Qədim Roma Qərb dünyasının müəllimi kimi canlanır. 
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Roma öz tarixində müxtəlif dövlət qurumlarını sınaqdan çıxarmış, yunan 

filosoflarının dövlət haqqındakı nəzəri müddəalarını gerçəkliyə tətbiq etmiş, 

çarlıqdan respublikaya, respublikadan isə imperiya siyasi rejiminə keçmişdir. Siyasi, 

ictimai və sosial həyatdakı dəyişikliklər, dövlətin ərazisinin genişlənməsi, bir-birini 

əvəz edən dövlət formalarını meydana gətirmişdir. Sınaq anlarında bu dövlət 

görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin zəkasına, iradəsinə, cəsarətinə və qeyri-adi istedadına 

arxalanaraq, bu çətinlikləri dəf edə, öz varlığını isə hifz edə bilmişdi. Onun tarix 

qalereyasında belə şəxsiyyətlərə addımbaşı rast gəlmək olur. Bu dövlətin qorunub 

saxlanmasında, onun diktatura caynaqlarına düşməsinin qarşısının alınmasında, 

despotiyanın xeyli müddət üçün kökündən çıxarılıb atılmasında xüsusi xidmətləri 

olan bir sıra xilaskar insanlar indi də müasir bəşəriyyət üçün örnək rolunu 

oynamaqda davam edirlər. Dövlətin miladdan əvvəlki tarixində, onlar məhz sınaq 

dövrünün tələbi ilə meydana çıxmış, öz nəcib missiyalarını yerinə yetirmişdilər. 

Onların siyahısına dövlət sistemi kimi çarlığı birdəfəlik məhv edən və respublika 

quruluşunun təşəkkül tapmasına yol açan Lutsi Yuni Brutu, əbədi şəhəri qalların 

işğalından xilas edən və buna görə də Romuldan sonra  onun "ikinci dəfə əsasını 

qoyan" şərəfini qazanmış Mark Furi Kamilli, əxlaqi saflıq və mənəvi dönməzlik 

rəmzi olan, respublika quruluşunun əsl fədaisi Kiçik Mark Portsi Katonu, böyük 

natiq və filosof, respublikanın qaragüruhçular tərəfindən məhv edilməsinin qarşısını 

alan Mark Tulli Tsitseronu və nəhayət, respublika naminə ehtiram bəslədiyi və 

sevdiyi Qay Yuli Sezarın çar olmaq barədəki iddialarının gerçəkləşməsinin qarşısını 

almaq üçün, ona sui-qəsdə başçılıq edən Mark Yuni Brutu daxil etmək olar. Onlar 

müxtəlif xarakterli şəxsiyyətlər olduqları kimi, onlara qarşı müxtəlif, bir-birindən 

diametral qaydada fərqlənən münasibətlər mövcuddur. Lutsi Brut və Furi Kamill 

müstəsna olmaqla qalanları ömürlərini faciəli sürətdə başa vurmuşlar. Katon Utikada 

özünü öldürmüş, Yuni Brut Filippidəki döyüşdən sonra özünü intihar etmiş, 

Tsitseron isə qətlə yetirilmişdir. Onların heç birini müqəddəslik haləsi bürüməsə də, 

onlar öz həyatları, mübarizələri və ənənələri ilə Qədim Romanın şərəfinin və 

şöhrətinin mübariz əsgərləri olmuşlar. Onlar döyüş səhnələrində elə də böyük 

qəhrəmanlıq göstərməmiş, ərazilər zəbt etməmiş, şəhərlər tutmamışlar, lakin 

diktaturaya qarşı mübarizədə çox az adam onlarla müqayisəyə girə bilər. 

Uzaqdan əlbəttə böyüklüyə daha yaxşı qiymət verilir. Tarix məsafəsi də 

dəyərlər rəfində hər şeyi daha düzgün, öz yerində düzməyə imkan verir. Müasir 

dünyada mənəvi dəyərlər devalvasiya olduqca, rəzalət nəcibliyə, alçaqlıq əxlaqi 

saflığa üstün gəldikcə, tarixi timsallarda həqiqi dəyərləri axtarıb tapmaqla, biz 

özümüzü ağılsız səhvlərdən hifz edə bilirik. Əlbəttə, uca dağ uzaqdan da nəzərləri 

cəlb edir, möhtəşəmliyi barədə təsəvvür yaradır, lakin onun zirvəsindəki təmiz və saf 

havanı udmaq üçün bu dağa dırmaşmaq, başqalarının köməyi ilə də olsa onu fəth 

etmək lazımdır. Ona görə də Qədim Romanı, onu metamorfozalarını duymaq, 

nəhəng şəxsiyyətləri ilə təmasda olmaq üçün onun tarixini araşdırmağa xüsusi 

ehtiyac hiss olunur. Minnətdarlıq hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Roma tarixçiləri 

bu işə həvəs göstərənlərin hamısının ən yaxşı və nəcib bələdçiləridir. Onlar hadisələri 

təkcə təsvir etməmişlər, həm də öz dühaları hesabına böyük ədəbi abidələr 

yaratmışlar. Bu möhtəşəm binaların içərisinə daxil olduqda adam təkcə onun 
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gözəlliyinə deyil, həm də memar istedadına heyran olur. Lakin bu abidələri, onların 

təsvir etdiyi tarixi səhnələri dərk etmək isə adamın özündən asılıdır.  

Roma tarixində rəvayətlər də o qədər zərgər məharəti və dəqiqliklə təsvir 

olunur ki, həqiqi tarixi hadisədən onu ayıra bilmirsən. Tarixi hadisələrin təsvirindəki 

zəngin çalarlar, fəlsəfi izahlar isə o qədər cazibədardır ki, bunların çoxunu əfsanə 

kimi qəbul edirsən. Ona görə də gəlin bu bələdçilərin, - qoy dahilər bu anlayışa görə 

yazıların müəllifindən incilməsin, köməyi ilə Qədim Romanı dolaşaq və öyrənmək 

üçün onun çox mürəkkəb və keşməkeşli tarixinə, cazibədar həyatına baş vuraq.  

Tarixi şəxsiyyətlər haqqında da daha düzgün təsəvvürə malik olmaq üçün, 

məhz onları yetişdirən tarixi şəraiti araşdırmaq lazımdır. Despotiya daim kölə 

xarakteri formalaşdırdığı kimi, həqiqi respublika daha çox azad fikirli adamlar 

yetişdirir. Ona görə də ayrı-ayrı şəxsiyyətlər öz dövrləri barədə daha geniş məlumat 

verdiyindən onların təsvirinə də diqqət yetirək.  

 

ROMA ŞƏHƏRİNİN VƏ DÖVLƏTİNİN YARANMASI 

 

Roma böyük və əbədi şəhər, antik dövrdə isə dünyanın paytaxtı olduğuna görə 

onun yaranması adi hal ola bilməzdi, mütləq əfsanələrlə zənginləşməli idi. Həm də 

bu şəhər öz banisinin əcdadı məsələsinə də sadə bir iş kimi baxa bilməzdi. Şəhərin 

əsasını qoyanın əcdadı da əfsanələrə layiq olmalı və qədim tarixə malik olan bir 

dövləti təmsil etməli idi. Axı qısa müddət ərzində özünü dünyaya tanıdan şəhər-

dövlət öz möhtəşəmliliyinə layiq, salınmasını da təsvir edən sehirli hadisələrlə, 

əfsanəvi şəxsiyyətlərlə əlaqədar olmalı idi. Romalılar tarixi şöhrətlərini yüksəltməyə 

qadir olduqları kimi, bu şəhərin banisini də hər cür rəvayətlərlə qeyri-adi dərəcədə 

böyütməyə nail oldular.  

Romanın yaranması barədə əfsanə iki cür olmaqla, iki hadisə ilə əlamətdardır. 

Bunlardan birincisi, m.ə. XII əsrdə troyalı Eney tərəfindən Romanı əhatə edən ərazi 

olan Latsiumun məskunlaşması, digəri isə az qala beş yüz il sonra latinlı Romul 

tərəfindən faktiki olaraq Roma şəhərinin əsasının qoyulmasıdır. Eneyin və 

troyalılardan ibarət olan onun dəstəsinin Latin düzənliyinə gəlib çıxmasına son 

vaxtlaradək təmiz əfsanə kimi baxılırdı. Ancaq aparılan qazıntılar təsdiq etdi ki, 

İtaliyanın həmin uzaq epoxasında, sonrakı Bürünc dövründə dənizçilər bura 

gəlmişdilər. Onların ticarət fəaliyyətinin şimali Toskaniyaya gəlib çıxması da 

təsdiqlənir. M.ə. VI əsrdən etrusklara Eneyin şəxsiyyəti məlum idi və bu əfsanə 

Etrusk ağalığı dövründə öz yolunu Romaya sala bilərdi. Romulun şəhəri salmasına 

gəldikdə, bu da arxeoloqlar tərəfindən təsdiqlənən fakta əsaslanır ki, Palatin 

təpəsində, m.ə. VIII əsrdə tikilən komalardan ibarət primitiv bir kənd olmuşdur.  

Əlbəttə, bu rəvayətlərdə bəzən tarixi xronologiya da çox geniş dövrü əhatə 

etdiyindən, onun dəqiqliyinə şübhə oyanır. Miladdan əvvəl XIII əsrdə baş verən 

müharibənin iştirakçısı xeyli vaxtdan sonra Apennin yaranmasına gəlib çıxır və bu 

müharibəni ilk dəfə qələmə alan Homerin yaşadığı dövrdə, faciədən beş əsr sonra 

onun şahidinin nəslindən olan Romul bu şəhərin əsasını qoyur.  

On il davam edən Troya müharibəsində yunanlar troyalılara qalib gəldilər. 

Troya çarı Priamın övladları öldürüldü, arvadı Gekuba əsir düşdü. Lakin çarın 

qohumu Eney müharibədə salamat qaldı, çünki o, başqa bir troyalı, Antenorla 
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birlikdə əvvəldən yunanlarla sülh tərəfdarı idi və onlar təklif edirdilər ki, çarın oğlu 

Parisin Spartadan götürüb qaçırdığı Yelenanı, onun əri Sparta çarı Menelaya 

qaytarsın. Məhv olunmuş, xarabazara çevrilmiş Troyada qalmaq mümkün 

olmadığından, Eney özünə yeni məskən axtarmaq üçün öz gəmisində dənizdə qərbə 

doğru üzməyə başladı və Yunanıstandan qərbdə, Adriatik dənizini keçərək, əvvəlcə 

Siciliyaya, sonra isə Lavrent vilayətinə gəlib çıxdı.  

Burada yerli çar Latin, Eneyin məşhur bir xalqın oğlu olduğunu bildikdən 

sonra, onunla ittifaq bağladı və onları qonaq kimi qəbul etdi. Bu ittifaq, Latinin öz 

qızı Laviniyanı Eneyə ərə verilməsilə daha da möhkəmləndi. Yeni ailədə oğlan uşağı 

meydana gəldi və onun adını Askani qoydular. Lakin qonşu rutul tayfasının çarı Turn 

da Laviniya ilə evlənmək  istəyirdi, Eneyə qədər ona nişanlanmışdı da. Narazı qalan 

çar, Latin və Eneylə müharibə etməyi qərara aldı və döyüşdə Latin öldü, lakin yerli 

əhali və troyalılar rutullara qalib gəldilər. Bu iki xalq özlərini latinlər adlandırdılar. 

Qonşuluqda olan qüdrətli etrusk tayfası ilə döyüş də uğurla nəticələndi.  

Eney öldükdən sonra dövləti Laviniya idarə edirdi. Askani isə Alban dağının 

ətəyində özünə yeni şəhər saldı və onu Alba Lonqa adlandırdı. Sonra da onun oğlu 

çarlıq etdi və Silvi adı altında sülalə meydana gəldi. Bu sülalə uzun müddət çarlıq 

etdi. Nəhayət, Amuli atasının vəsiyyətinin əksinə olaraq öz qardaşı Numitoru 

kənarlaşdırıb, çarlığı öz əlinə aldı. O, qardaşının kişi cinsindən olan bütün nəslini 

məhv etdi, onun qızı Reya Silviyanı isə, fəxri bəhanə ilə vestalka seçdirərək, ömürlük 

bakirəliyə məhkum etdi ki, qardaşının nəslindən oğlan uşağı meydana gəlməsin. 

Lakin hadisələr başqa cür inkişaf etməyə başladı. Reya təcavüzə məruz qaldı və əkiz 

oğlan uşağı doğdu. Uşaqların atasının isə müharibə allahı Mars olduğunu elan etdi. 

Kahinə qandalda dustaq edildi, uşaqları isə, çar əmr etdi ki, çaya atsınlar. Bu vaxtlar 

Tibr çayı daşmışdı, çayın axınına yaxınlaşmaq mümkün deyildi, ona görə də 

körpələri dayaz suya qoydular ki, onsuz da onlar batacaqlar. Su çəkiləndə körpələr 

quruda qaldı və su içməyə gələn dişi canavar, uşaqların ağlamağını eşidib, onlara 

yaxınlaşdı və körpələri əmizdirməyə başladı. Elə bu vaxt uşaqları çar sürüsünün 

çobanı Favstul tapdı və evinə apardı. Burada körpələrə onun arvadı baxmağa başladı. 

Çobanın arvadı Larentsiya intim yaxınlıq məsələsində heç kəsə imtina etmədiyinə 

görə, çobanlar onu "dişi canavar" adlandırırdılar. Bəlkə də onun bu ləqəbi uşaqların 

canavar tərəfindən xilas edilməsi barədə əfsanənin yaranmasında az rol 

oynamamışdır.  

Əkizlər böyüyən kimi meşələrdə ov etməyə, həm də çobana kömək etməyə 

başladılar. Onlar quldurlara da hücum edir, götürdükləri qəniməti çobanlarla 

bölüşürdülər. Quldurlar bir dəfə pusub qardaşları tutdular. Romul qaçmaqla canını 

qurtardı, Remi isə quldurlar çar Amuliyə verdilər və çar isə onu edam edilmək üçün 

oğlanın babası Numitora verdi. Belə bir vaxtda Favstul bütün sirləri Romula açdı. 

Hadisələrdən agah olan Romul öz dəstəsi ilə gizli şəkildə çarın evinə yollandı. Rem 

də başqa dəstə ilə Numitorun evindən köməyə gəldi və onlar çarı öldürdülər. Onların 

babası Numitor Alba çarlığını əldə etdi. Qardaşlar isə çaya atıldıqları və tərbiyə 

olunduqları yerdə şəhər salmaq istədilər. Şəhərin kimin adı ilə adlandırmaq üçün 

quşların uçuşunu seyr etməyə başladılar və bu məqsədlə Romul Palatin təpəsini, Rem 

isə Aventini seçdi. Camaat hər ikisini çar elan etdi, birini quşların ilk dəfə 

görünməsinə, digərini isə quşların sayının iki dəfə çox olmasına görə. Deyişmə, 
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sonra isə dalaşma başlandı və qarışıqlıqda Remə ölümcül zərbə dəydi. Başqa 

rəvayətə görə, Rem qardaşını ələ salmaq üçün yeni divarın üstündən keçdikdə, 

hiddətlənmiş Romul onu öldürmüşdü ki, heç kəs mənim divarlarımı keçə bilməz. Bu 

m.ə. 753-cü ildə baş vermişdi. Şəhər sağ qalan Romulun adı ilə adlandı. Əvvəlcə, o, 

Palatin təpəsini möhkəmləndirdi. Sonra o, camaatı yığıb yığıncaq keçirdi və öz 

qanunlarını elan etdi. Bu qanunlarla o, camaatı bir xalq kimi birləşdirdi. Özünə 

mühafizəçilər təyin etdi.  

Şəhər böyüməyə başladıqda Romul öz qüvvəsinə müdrikliyi də əlavə edərək, 

yüz nəfər ağsaqqaldan təşkil olunan senat təsis etdi. Senatorlar öz adını "qocalıq" 

sözündən götürmüşdülər. Bu adamlar həm də atalar adlandırıldı, onların nəsli isə bu 

sözdən yaranan "Patritsilər" adına sahib oldu.   

Roma elə güclənmişdi ki, qonşu şəhərlərlə rəqabət apara bilərdi. Lakin şəhərdə 

qadın olduqca az idi, əhali əsasən çobanlardan təşkil olunmuşdu. O dövrdə qonşu 

tayfaların qızları ilə ailə qurmaq qaydası yox idi. Bir də qonşular yeni yaranan 

şəhərin sakinlərinə ikrahla baxdıqlarından, heç kəs onlarla qohum olmaq istəmirdi. 

Bu vaxt Romul hiyləgərliyə əl atmalı oldu - o, təntənəli oyunlar keçirdi və qonşuları 

da bura dəvət etdi. Digər qonşu tayfalarla yanaşı sabinlilər uşaqları və arvadları ilə 

gəlmişdilər. Bayramın qızğın vaxtında verilən işarə ilə romalı cavanlar Sabin 

qızlarını qaçırmağa başladılar. Qızların valideynləri bu dərdə dözməyib qaçdılar və 

qonaqpərvərlik qanunlarını pozan romalılara lənət yağdırmağa başladılar. Qaçırılan 

qızlar da çox hiddətlənmişdilər, lakin onları Romul sakitləşdirirdi ki, onlar ərə 

gedəcək və onların, dövlət üçün də çox qiymətli olan övladları olacaqdır. Qoy püşk 

kimə onların bədənini vermişsə, ruhlarını da onlara versin, qoy qızlar öz hirslərini 

soyutsunlar. Oğlanlar da üzr istədilər ki, bu hərəkətə onları yalnız məhəbbət və 

ehtiras məcbur etmişdir. Qadın təbiəti nə qədər möhkəm olsa da, məhəbbət və ehtiras 

qarşısında əriməyə məhkumdur.  

Lakin valideynlər sakitləşmək bilmirdi. Ona görə də romalılar sabinlilərlə 

vuruşmaq məcburiyyətində qaldılar. Sabin çarı qızılla Roma qalasının rəisinin qızını 

ələ aldı və qız Sabin döyüşçülərini qalaya buraxdı. Döyüşdə nəhayət, romalılar 

üstünlük əldə etdikdə, Sabin qadınları saçlarını yanlarına tökərək və paltarlarını 

cıraraq özlərini döyüşçülərin arasına atdılar ki, hər iki tərəfi sakitləşdirsinlər. Onlar 

yalvarışla gah atalarına, gah ərlərinə müraciət edirdilər: qoy qayınatalar və 

kürəkənlər şərəfsiz axıdılmış qanla özlərini ləkələməsinlər, öz qızlarının və 

arvadlarının övladlarını ata qətli ilə murdarlamasınlar. "Əgər siz öz aranızda 

xasiyyətlərinizdən utanırsınızsa, əgər nigah ittifaqı sizə xoş gəlmirsə, hiddətinizi 

bizim üstümüzə tökün; müharibənin səbəbi, ərlərimizin və atalarımızın yaralarının və 

həlak olmasının səbəbi bizik; Yaxşısı budur ki, biz ölək, nəinki ərsiz və ya atasız, dul 

və ya yetim qalaq". Bu sözlərdən hamı riqqətə gəldi. Başçılar müqavilə bağlamağa 

başladılar ki, nəinki barışsınlar, həmçinin iki dövlətdən bir dövlət yaratsınlar. Burada 

onlar birlikdə hökmranlıq edəcəkdi, bütün hakimiyyət Romada cəmləşəcəkdi. 

Vətəndaşların hamısı, sabinlilərin ayrı-seçkilik hiss etməmələri üçün "kvirit" adı aldı.   

Romada bu vaxt 300 nəsil var idi. Romul hər biri 10 nəsildən ibarət olan 30 kuriya və 

hər 10 kuriyadan bir triba olmaqla 3 triba yaratdı. Sabin qadınlarının şərəfinə 

kuriyalara onların adı verildi.  
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Sabin çarı Tatsi öldükdən sonra hakimiyyət bütünlüklə Romula keçdi. Dövləti 

yaradarkən Likurqun Spartada etdiklərini Romul burada həyata keçirməyə başladı. 

Axı Spartada "Gerusiya" adlanan ağsaqqallar şurası fəaliyyət göstərirdi və onlar 

ölkəni idarə etməkdə çara böyük köməklik göstərirdilər. Qədim Spartada çarlar bir 

qayda olaraq seçki yolu ilə təyin edilirdi. Şəhərin yaxşı adamlarının nüfuzunun 

hakimiyyətlə birləşməsi Romada da müsbət nəticələr verirdi.  

Romul öz qonşuları ilə çoxlu müharibələr aparırdı, bu müharibələrdən əldə 

edilən qənimət adamların varlanmasına şərait yaradırdı. İlk dəfə olaraq o, kasıbları - 

plebeyləri (plebsi) qüdrətli adamların himayəsinə, klienteliyə verdi. Romul öldükdən 

sonra dövlətin idarə edilməsi çətinləşdi, şəhər çarsız qaldı. Bu vaxt senat çarlıqlar 

arası dövrü müəyyən etdi ki, bu dövrdə təzə daimi çar seçilənə qədər dövlət çarsız 

qalmasın və həmin çar uzun müddətə xidmət etməsin. Romulun dövründə çar 

müqəddəs məsələlərdə və qurban verilməsinə başçılıq edir, allahlara aid bütün 

mərasimləri keçirirdi. Çar, qanunları və ataların ənənələrini qoruyurdu, ədalətin 

bərqərar olmasına qayğı göstərirdi.  

Ağır cinayətləri o, özü təhqiq edirdi, kiçikləri isə senatorlara tapşırırdı. Çar 

həmçinin müharibə vaxtı qeyri-məhdud hərbi hakimiyyətə malik idi. Senat isə çarın 

söylədiklərini və təkliflərini müzakirə etməli idi. Bütün bunları o, Spartadan əxz 

etmişdi. Orada isə bütün hakimiyyət Gerusiyaya məxsus idi, çar heç də mütləq 

hakimiyyət sahibi deyildi. Xalq kütlələrinə isə Romul üç səlahiyyət vermişdi: 

magistratları seçmək və qanunlara riayət etmək, həmçinin müharibə haqqında 

məsələni çar dediyi vaxt həll etmək. Xalq özü də bir yerdə deyil, kuriyalar 

qaydasında çağrılmaqla səs verirdi.   

 

ROMULDAN SONRAKI ÇARLARIN HAKİMİYYƏTİ 

 

Romul 38 il, m.ə. 754-717-ci illərdə çarlıq etdi. Roma iki il çarlıqlararası 

dövrü yaşamağa məcbur oldu. Senatorlar çar olmaq üçün öz aralarında gizli mübarizə 

aparırdılar. Sabinlilər öz tərəflərindən çar qoymaq istəyirdilər, romalılar isə yadelli 

çar barədə düşünmək belə istəmirdilər. Ona görə də çarlıqlar arasındakı dövrdə 

ölkənin hakimiyyətsiz, qoşunu isə başçısız qoymamaq üçün senatorlar onluqlara 

bölündü və hər onluqdan bir nəfər başçı seçməklə, dövlətin idarə edilməsini bu 

qaydada bölüşdülər. İndi şəhəri on nəfər idarə edirdi, hər beş gündən digər onluq 

hakimiyyəti öz üzərinə götürürdü, beləliklə il boyu dövlət çarsız qalmırdı və çar 

rolunu dəyişən onluqlar qrupu əvəz edirdi. Beləliklə yüz nəfər bir çarı əvəz edirdi. 

Lakin xalq buna etiraz etməyə başladı ki, bir çardan başqa heç kəsə itaət 

etməyəcəkdir. Senat xalqa müraciət etdi ki, Romula layiqli varis tapsalar, atalar bu 

qərarı təsdiq edəcəklər. Əvvəllər Romada qayda belə idi. Xalqın, komitsiyanın 

qərarını senat təsdiq edirdi. sonralar isə qayda dəyişdi. Senatın qərarı xalq 

yığıncağının - komitsianın müzakirəsinə və təsdiqinə verilirdi. Xalq isə senatın bu 

hərəkətindən məmnun olaraq qərara aldı ki, Romada kimin çar olması barədə qoy 

senat öz qərarını versin. 

Bu vaxt Sabin şəhəri Kuraxda Numa Pompili adlı ədalətli və nəcib bir adam 

yaşayırdı. Romalılar çarın sabinli olması  təhlükəsindən qorxmalarına baxmayaraq 
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Numanın adını eşitdikdə, ona üstünlük verdilər. Çox təkiddən sonra o, öz razılığını 

verdi və Romaya çar oldu. Bu m.ə. 715-ci ildə baş verdi.  

Müharibə etməyi, döyüşməyi sevən Romulun yerinə sülhsevər bir adam çar 

oldu. Silah gücünə yaranmış bu şəhəri o yenidən hüquq, qanunlar, adətlər təməli 

üzərində qurdu. Ən başlıcası o adamların xasiyyətini mülayimləşdirmək istəyirdi, axı 

müharibə xarakterləri xeyli codlaşdırıb, kobudlaşdırmışdı. Bu məqsədlə o, Yanus 

(mənası "qapı" deməkdir) məbədi tikdi, sülh vaxtı bu məbədin qapıları daim bağlı 

qalırdı, müharibə vaxtı isə əsgərlər bir açıq qapıdan girib, digərindən çıxırdı. 

Qonşuları ilə tam sülh şəraitində yaşayan Numanın dövründə məbəd daim bağlı 

saxlanırdı. Adamlar indi müharibədən deyil, allahlardan qorxmağa başladılar. O, ilk 

çar idi ki, Roma dininə forma verdi. İlk dəfə Numa ili on iki aya böldü və ay 

təqvimində ildə qalan 11 gün üçün daha bir ay əlavə etdi. Bundan başqa ev ocağı 

ilahəsi Vestaya xidmət təşkil etdi. Bu məqsədlə bakirə qızlar ayrılır, onlara dövlətdən 

maaş verilirdi. Bu qızlar onlara həvalə edilmiş odu sönməyə qoymamalı, həm də öz 

bakirəliklərini ləkəsiz saxlamalı idilər. Onların öz günahları ucundan bəkarətləri 

pozulduqda, ölüm cəzasına məhkum olurdular və türbəyə salınıb ağızları bağlanırdı.  

Numanın dövründə dövləti sədaqət və and idarə edirdi, artıq qanunlara itaət və 

cəza qarşısında qorxuya ehtiyac yox idi. Bu sahədə çar özü hamıya nümunə 

göstərirdi. Onun ən böyük xidməti kimi isə tarixçilər, çarlıq etdiyi dövrdə onun sülhü 

öz məmləkətindən heç də az qorumaması faktını qeyd edirdilər. Onun dövründə 

dövlət o qədər möhkəmləndi ki, dinc şəraitdə yaşamağa və müharibəyə hazır olmağa 

eyni dərəcədə qadir idi.  

Romalılar və sabinlilər arasında ayrı-seçkiliyə son qoymaq üçün o, xalqı 

məşğuliyyət növlərinə görə - qızıl işləri ustalarına, dülgərlərə, rəngsazlara, 

çəkməçilərə, mis qab qayıranlara, dulusçulara və fleytaçılara böldü. Hər sex öz 

iclasına, toplantılarına və dini mərasimlərinə malik idi. Beləliklə şəhərin sakinləri 

arasında romalı və sabinli olmaqla əlaqədar olan ədavətə son qoyuldu. Əhali arasında 

bu gildiyaların, sexlərin təsis edilməsi nəticəsində harmoniya və yekdillik yarandı.  

Numa əkinçi əməyinə də yüksək qiymət verirdi. O, torpaqları kasıblar arasında 

böldü ki, həm kasıblığa son qoysun, həm də cinayətkarlığın kökünü kəssin; digər 

tərəfdən xalqı əkinçiliyə öyrətməklə, onarlın özlərinin yaxşı tərəfə dəyişilməsinə də 

şərait yaradırdı. Əkinçi əməyi adamlara vətəni müdafiə etmək hissləri təlqin və 

tərbiyə edir, tamahkarlıq mərəzindən onları azad edirdi. Əkinçilik əməyi həm də 

adamlarda sülhə hörmət və bağlılıq, onların mənəvi kamilləşməsinə şərait yaradır. 

Numanın çarlığı ondan bir neçə əsr sonra Platonun dediklərini təsdiq edirdi. Platona 

görə hakimiyyət, yalnız o vaxt adamlara xilas, bəlalardan rahatlıq gətirər ki, çar 

hakimiyyəti göylərin iradəsinə uyğun olaraq fəlsəfi zəka ilə birləşir və onlar birlikdə 

ləyaqətin eyblərə üstün gəlməsinə kömək edir.  

Numa özü elə ləyaqətlə çarlıq etdi ki, ondan sonra gələn çarlar onunla heç bir 

müqayisəyə girə bilməzdi, bu isə onun şöhrətinə daha böyük parlaqlıq verdi. Numa 

qırx üç il çarlıq etdikdən sonra vəfat etdi və sonralar onun qəbri açıldıqda oradan 

onun əlyazmaları tapıldı.  

Numa Likurqdan fərqli olaraq taxt-tacdan imtina etmədi. Likurq qanunları ilə 

spartalılara xidmət göstərdi və sonralar bu qanunlardan başqaları da istifadə etməyə 

başladı. Numa isə adamlara sarsılmaz mənəvi dəyərlər təlqin etdi, onların ruhunu 
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saflaşdırdı, müharibə aludəçiliyinə son qoydu və dövlətin varlığını və qüdrətini ilk 

dəfə olaraq sülh şəraiti ilə möhkəm bağlamağa müvəffəq oldu. Numa çarların 

tarixində təkcə müstəsnalıq təşkil etmir, onun hökmranlıq metodunun özü belə, 

nəcibliyi və orijinallığı ilə seçilir. Əgər dünya tarixində çarlıqlar, monarxiya yalnız 

Numa kimilərin əlində cəmləşsəydi, çarlıq taxtının dayaqlarını Numa dövründə 

olduğu kimi müdriklik təşkil etsəydi, yəqin ki, bəşəriyyət heç vaxt bu dövlət 

quruluşundan, belə idarəetmə formasından uzağa getməzdi, başqa formalara əl 

atmazdı və nəticədə çoxlu qanlı müharibələrdən, qanla qidalanan inqilablardan 

birdəfəlik xilas olardı.  

Roma şəhərinin əsası qoyularkən də nəcib adamlar var idi. Onların hamısı 

qrupların tərkibinə daxil olmaqla, ümumi əcdad vasitəsilə birləşirdi. Bu əcdad 

tayfaya öz adını və xarakterini verirdi. Hər tayfa öz kultuna və ənənələrinə malik idi 

və onlar inadkarlıqla dövrün dağıdıcı təsirinə qarşı əks mövqedə dururdular. Bu 

vətəndaşlar üstəlik tayfa qanı ilə bir-birinə bağlanmışdılar, şəhər müxtəlif sayda 

klientlərdən, kömək və dəstəyin əvəzində himayəçilərə sədaqət göstərməli olan 

adamlardan ibarət idi. Tayfalar aşağı hissələrə bölünürdü, bunlar ailə idi. Ailə Roma 

cəmiyyətinin daha çox məhdudlaşmış, lakin fundamental birliyi, icması idi. Onlar 

pater familias adlanan ailə başçısının ətrafında qruplaşırdılar. Belə ailə başçılarının 

nüfuzu Roma tarixində, çox hallarda heyrətləndirici nümunələrlə nümayiş olunur.  

Monarxiya dövründə imtiyazlı sinif olan patritsilər tədricən formalaşmağa 

başladı, onlar imtiyazlı tayfalardan düzəlirdilər. Onlara qarşı əks mövqedə duran 

plebeylər idi. Onlar tayfa təşkilatından xaric edilmişdilər. Plebeylərin nə kultu, nə də 

ümumi əcdadları yox idi. Onlar əvvəldən təşkilatlanmamış sinif kimi formalaşıb, 

yoxa çıxan tayfaların köhnə klientlərindən və əcnəbilərdən düzəlirdi. Həmin 

əcnəbilər isə Tibr çayı ətrafında məskunlaşmışdılar. Mülki, siyasi və dini hüquqları 

olmadığından plebeylər əvvəldən həm də heç bir mülki vəzifəyə malik deyildilər, nə 

hərbi xidmətə, nə də vergi verməyə yaramırdılar.  

Monarxiya dövründə çar öz siyasi, hüquqi və hərbi hakimiyyətindən əlavə dini 

hakimiyyətə də malik olurdu. Respublika dövründə bu hakimiyyət ömürlük təyin 

edilən keşişə keçirdi, o, Rex Sacrorum adlanırdı. Yupiter, Mars və Kvirini keşişləri 

uzaq mənşəyə malik idi və allahların qədim üçlüyünün yaşaması üçün təminat 

verirdilər. Pontifiklər, xüsusən baş pontifik (Pontifex Maximus) geniş hakimiyyətə 

malik idi.  

Çarların siyasi və hərbi hakimiyyətləri mütləq idi. Bu hakimiyyət imperium 

adlanırdı, hərbi komandan hüquqlarınadək böyümüşdü, lakin həm də dini ölçüyə 

malik idi. Çarın hakimiyyətə çıxması mərasiminə faktiki olaraq avqur xidmətçiləri 

tərəfindən nəzarət edilirdi. Salnamələrə görə, hər bir taxt-taca çıxma normal qaydada 

xalqın səsverməsi ilə və Senatın təsdiqi ilə baş verirdi. Roma monarxiyası beləliklə, 

irsi deyildi və bu qayda ən azı iki əsr yarım davam etdi.  

Əfsanəyə görə, Romuldan başlayaraq çarlar siyasi cəhətdən Roma xalqını 

təşkil edirdilər. Xalq üç tribaya və 30 kuriyaya bölünürdü. İbtidai tribalar müxtəlif 

etnik elementlərə uyğun gələ bilərdi: latinlilər, sabinlilər və etrusklar. Hər bir triba on 

kuriyaya bölünürdü. onlar tayfalara bənzəyirdilər və xarakterlərində məhdud idilər. 

Hər kuriyaya kurio başçılıq edirdi, kuriya ümumi ərzağa və qurban vermələrə malik 
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idi. Birlikdə onlar Komitsia Kuriata adlanan yığıncağı formalaşdırırdılar, bu çarı 

seçirdi, bir sıra qanunvericilik və ədliyyə hüquqlarına malik idi. 

Numa öldükdən sonra çarlıqlar arası dövr meydana gəldi. Sonra xalq Tull 

Hostilini çar seçdi və senat xalqın bu qərarını təsdiq etdi. Yeni çar öz sələfindən ciddi 

surətdə fərqlənirdi və döyüşkənliyində Romulu da ötüb keçirdi. O, hərbi kodeks 

yaratdı. O, özünə böyük hərbi şöhrət qazandı və müharibələr vaxtı böyük igidliklər 

göstərdi. Müharibələrdən əldə etdiyi qənimətlər hesabına komitsia və kuriyanı 

qaydaya saldı. O, müharibənin elan edilməsi üçün qayda yaratdı. Bu qaydaya görə, 

əvvəlcədən xəbər verilməyən və elan edilməyən müharibə ədalətsiz və düzgün 

olmayan müharibə sayılırdı. Tull hər yerdə müharibəyə bəhanə axtarırdı. Belə bir 

bəhanəni tapmaq üçün çox gözləmək lazım gəlmədi. Roma kəndliləri albalıların, 

Albadan olanlar isə romalıların mal-qarasını oğurlayıb aparırdılar. Romalılar dəymiş 

ziyanı ödəməyi tələb etdikdə, buna verilən rədd cavabı Albaya müharibə elan etməyə 

imkan yaratdı. Müharibə bir aydan sonra başlamalı idi. Hər iki tərəf hazırlaşmağa 

başladı. Əslində bu müharibə bir növ vətəndaş müharibəsinə bənzəyirdi, çünki 

rəqiblərin hər ikisi troyalıların övladları idi. Lavini öz başlanğıcını Troyadan, Alba 

Lavinidən, romalılar isə Alba çar nəslindən götürürdülər.  

Albalılar birinci olaraq Roma torpaqlarına girdilər və bu vaxt Alba çarı öldü. 

Tull isə bundan istifadə edib albalıların torpağına girdi. Lakin döyüşdən əvvəl Alba 

diktatoru ilə çar Tull danışıqlar apardı. Danışıqlar bir məsələni açıqladı ki, iki qohum 

və qonşu xalq bir-biri ilə vuruşsa, qonşuluqda olan böyük Etrusk dövləti bundan 

istifadə edib, bu müharibədə iştirak edənlərin hər ikisini - qalibi də, məğlubu da 

zəiflədiklərinə görə özünə tabe edəcəkdir və əslində bu müharibə hər iki yaxın xalqın 

qurban getməsi ilə nəticələnəcəkdir. Etruskların gücü təkcə quruda böyük olmaqla 

qalmırdı, onlar dənizdə də çox qüvvətli idilər. Alba diktatorunun bu xəbərdarlığı 

düzgün və vaxtında idi və Tull onun sözləri ilə razılaşmalı oldu. Onda çarlar belə 

qərara gəldilər ki, hər iki tərəfdən olan üç qardaş əkizlər vuruşsunlar, qələbəni hansı 

tərəf çalsa, hakimiyyət də həmin tərəfə verilsin. Romalılar tərəfdən Horatsi 

qardaşları, Alba tərəfindən Kuriatsi qardaşları seçildi. Belə də müqavilə bağlandı ki, 

hansı ölkənin vətəndaşları döyüşdə qalib gəlsə, həmin xalq digəri üzərində dinc 

qaydada hökmranlıq edəcəkdir. Əkizlər vuruşmağa başladılar. Hər iki tərəfdən onları 

qızışdırırdılar. Döyüşçülər üz-üzə gəldikdə Alba döyüşçülərindən üçü də yaralandı, 

iki romalı isə həlak oldu. Bu vaxt üç Kuriatsi tək qalan Horatsinin üstünə düşdü. 

Rəqiblərini bir-birindən aralamaq üçün o, qaçmağa başladı. Bununla da o, çox 

düzgün olaraq hesab edirdi ki, onu təqib edənlər öz yaralarının ağırlığına görə 

müxtəlif qaydada qaçacaqlar. Bir qədər qaçdıqdan sonra o, gördü ki, ona rəqib olan 

qardaşlar bir-birindən xeyli aralanmışlar və onlardan biri ona daha yaxındır. Horatsi 

onun üzərinə hücum etdi və bu vaxt Alba döyüşçüləri digər qardaşları həmin hücum 

edilənə kömək etməyə çağırdılar. Lakin artıq gec idi. Horatsi bir rəqibi öldürdü və 

başqa bir qardaşla döyüşə girdi. Albadan olan sonuncu qardaş yaxınlaşana qədər, o, 

daha bir Kuriatsini öldürdü. Artıq vəziyyət bərabərləşmişdi, rəqiblər bir-birinə qarşı 

təkbaşına dayanmışdılar.  

Lakin rəqiblər arasında mühüm bir fərq vardı. Romalı salamat idi, Albadan 

olan döyüşçü isə yaralanmışdı və qardaşlarının bir-birinin ardınca həlak olduğunu 

görən, aldığı yaradan və qaçmaqdan əzab çəkən bu adam ümidsizlikdən özünü zərbə 
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altına atdı. Romalı qılıncını onun boğazına soxdu. Romalılar Horatsini böyük 

sevinclə qarşıladılar. Lakin Horatsinin bacısı Kuratsilərdən birinin sevimlisi idi və 

sevgilisinin plaşını qardaşının çiynində gördükdə o, ağlayıb qışqırmağa başladı. Ağı 

deyərək o, adaxlısının adını hündürdən çəkirdi. Horatsi hiddətlənərək qılıncla 

bacısını öldürdü. "Öz vaxtı çatmamış məhəbbətinlə nişanlının yanına yollan! Sən öz 

qardaşlarının həm ölülərini, həm də dirisini, öz vətənini unutmusan. Düşmənə ağı 

deyən hər bir romalı qız belə məhv olacaqdır".  

Bu əməlinə görə, Horatsi tutulub məhkəməyə gətirildi. Onu ən ağır cəza 

gözləyirdi, duumvir məhkəməsində hətta təqsiri olmayanların da bəraət almaq imkanı 

yox idi. Məhkəmə ağır hökmünü elan etdikdə, iş xalqın müzakirəsinə verildi. Bu vaxt 

ata Publi Horatsi elan etdi ki, hesab edir ki, qızı düzgün olaraq öldürülmüşdür və 

xahiş etdi ki, bir az əvvəl çox övladı olan bu adamı, indi övladsız qoymasınlar. O 

vaxtlar Romada atanın övladların həyatı, azadlığı və əmlakı üzərində tam 

hakimiyyəti var idi. Xalq onun çıxışından sonra Horatsiyə bəraət verdi, bu qərara 

ədalətdən daha çox, onun igidliyi təsir göstərdi.  

Lakin Alba ilə sülh uzun sürmədi, romalılar ümumi düşmənlə - fidenlərlə 

vuruşduqda, Alba əsgərləri diktatorla birlikdə geri çəkilərək xəyanət etdilər. Ona 

görə də romalılar düşməndən daha çox müttəfiqlərindən təhlükə gözləyirdilər. Çar 

Tull Alba diktatoru Mettini iki şəhər arasındakı müqaviləni pozan və müharibənin 

təşəbbüsçüsü adlandırdı. Çar Mettini arabanın təkərlərinə bağlatdırdı və atlar 

qaçmağa başladıqda, onun bədəni iki yerə bölündü. Tull bunu gələcəyə ibrət dərsi 

olmaq üçün edirdi. Albaya süvarilər göndərildi ki, əhalini Romaya köçürsün. 

Albalılar şəhəri tərk edəndən sonra romalılar bütün evləri uçurdular. Dörd yüz yaşı 

olan şəhər yerlə yeksan edildi. Onun dağılması ilə Roma böyüməyə başladı, şəhərin 

əhalisi iki dəfə artdı. Romalıların ordusu da xeyli gücləndi, təkcə Alba cavanlarından 

Tull yeni on turma (hər biri otuz süvaridən ibarət hərbi dəstədir) süvari topladı və bu 

qüvvəyə arxalanaraq Sabin vilayətinə hücum etdi. Bu döyüşdə romalılar qalib gəldi, 

sabinlilər çoxlu itgi verib qaçmağa məcbur oldular. Bu qələbə romalılara böyük şərəf 

gətirdi. Tull Hostili 32 il (m.ə. 672-640-cı illər) çarlıq etdikdən sonra öldü.  

Tull Hostilinin vəfatından sonra yeni çarlıqlar arası dövr başlandı. Xalqın 

yığıncağında Ank Martsi çar seçildi və atalar bu qərarı təsdiq etdi. O, çar Numa 

Pompilinin qızının oğlu olmaqla nəvəsi idi. Ank xasiyyətinə görə təkcə babasına 

deyil, həm də Romula çox oxşayırdı, davakar idi. O, Romanı genişləndirməyi 

nəzərdə tuturdu. O, latin şəhəri Politoriyə hücum edib, onu tutdu və şəhərin əhalisini 

Romaya köçürdü. Bu dövrdə bir çox təpələr məskunlaşmaqla birləşdi və Tibrin sağ 

sahilindəki Yanikul təpəsi də şəhərə qatıldı. Ank Tibr çayının dənizə töküldüyü yerdə 

Ostiya şəhərini saldı, bununla Romanı həmçinin dəniz dövləti etdi.  

Onun çarlığı dövründə korinfli Demaratın oğlu Lukumon Etruriyanın Tarkvini 

şəhərindən Romaya köçdü. O, çox işgüzar və varlı adam idi. Rəvayətə görə əlifbanı 

da Yunanıstandan İtaliyaya, məhz onun atası Demarat gətirmişdi. O, Tarkvini 

şəhərinə gəldikdən sonra etrusk qızı ilə evlənmiş və bu nigahdan Lukumon olmuşdu. 

(Lukumon-etrusk dilində çar deməkdir). Lukumon da böyük etrusk nəslinin qızı ilə 

evləndi. Lakin etrusklar sürgün edilmiş adamın oğlu kimi Lukumona pis münasibət 

bəslədiklərindən, ailə Romaya köçməyə məcbur oldu. Romada onlar özlərinə ev 

düzəltdikdən sonra Lukumon burada Lutsi Tarkvini adı ilə yaşamağa başladı. Öz 
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qabiliyyəti ilə o, tezliklə şəhərdə hörmət qazandı və vəsiyyətə görə çar uşaqlarının 

hamisi təyin edildi.  

Ank Martsi 24 il çarlıq etdi. O öldükdə onun böyük oğlanları var idi. Çarı 

seçmək üçün yığıncaq çağırıldıqda, Tarkvini çarın oğlanlarını ova göndərdi. 

Yığıncaqda o, çox məharətlə çıxış etdi. Axı o, dövlət işlərindən yaxşı baş çıxarırdı, 

uzun müddət idi ki, Romada yaşayırdı, qanunları, romalıların adətlərini öyrənmişdi. 

Bütün xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq xalq onu yekdilliklə çar seçdi. O, bu vəzifəyə 

layiq olduğunu onda göstərdi ki, daha çox dövlətin möhkəmləndirilməsi və 

genişləndirilməsi qayğısına qaldı. Əvvəlcə o, latinlilərlə müharibə etdi və Apiola 

şəhərini tutdu. Sonra Sabin müharibəsi başlandı. Bu döyüşdə romalılar hiyləgərliyə əl 

atıb, çoxlu ağac yandırıb çayın qırağına yumaladılar. Yanğın nəticəsində körpü 

sıradan çıxdı və bu sabinliləri çox qorxutdu, onlar qaçmağa başladılar, çox sayda 

adam çayda həlak oldu. Döyüşün udulmasında Tarkvininin yeni yaratdığı süvari 

dəstələri xüsusi rol oynadı. Sabinlilər qaçaraq dağlara üz tutdular. Tam darmadağın 

edildikdən sonra onlar sülh xahiş etdilər. Müharibədən Tarkvini Prisk zəfərlə döndü. 

Sonra o, bir-birinin ardınca latin şəhərlərini tutdu və bütün latinliləri özünə tabe etdi. 

Bundan sonra o, dinc işlərlə məşğul olmağa başladı, şəhərin ətrafına daş hasar çəkdi, 

Forum ətrafındakı alçaq sahələri qurutdu, buradan Tibr çayına kanallar çəkdi. 

Kapitoli təpəsində Yupiter məbədinin əsasını qoydu.  

Bu vaxt onun evində, qul qadının çarın bir klientindən doğulmuş Tulli adlı 

oğlan uşağı vardı. Rəvayətə görə, bir dəfə çar yatan bu uşağın başının alovlanmağını 

müşahidə etmişdi. Uşaq yuxudan duranda, alov da yoxa çıxdı. Çarın arvadı bu uşağı 

göstərərək ərinə dedi ki, nə vaxtsa bu bizim işığımız, alçaldılmış çar evinin dayağı 

olacaqdır. Tsitseron bu rəvayətin məcazi mənasını əsas götürərək yazır ki, "o, qullar 

arasında tərbiyə alsa da, çar süfrəsinə qulluq edərkən, çar o vaxtlar bu oğlan uşağında 

yanan ağıl qığılcımlarını görməyə bilməzdi; çünki o, hər bir işdə və söhbətdə çox 

mahir idi. Ona görə də uşaqları hələ kiçik olduğundan, çar Servini çox sevdi və buna 

görə xalq içərisində hamı onu çarın oğlu hesab edirdi". Çar öz qızını ona 

nişanlandırdı. Bu o dövrdə qeyri-adi məsələ idi, çünki Servi qul qadının oğlu idi və 

uşaqlıqda qul hesab olunmuşdu. Romada indiyədək çarlıq yadellilərə məxsus 

olmuşdu, indi isə qula qismət olacağı gözlənirdi. Bununla razılaşmayan Ankın 

oğlanları çarın özünə sui-qəsd etməyi qərara aldılar. Bunun üçün iki çoban seçildi. 

Onlardan biri çara şikayətini etdikdə, digəri çarın başını balta ilə vurdu. Tarkvini 

Prisk son nəfəsində olanda, mühafizəçilər qatilləri tutdu. Tarkvinin arvadı Servini 

yanına çağırdı və ona and içdirdi ki, qayınatasının qanını yerdə qoymasın və bildirdi 

ki, çarlıq artıq ona məxsusdur. Sonra Servi küçəyə çıxıb xalqa müraciət etdi ki, onlar 

sakitliyi qoruyub saxlasınlar, axı çarın zərbə ilə ancaq qulağı batmışdır, balta yarası 

isə dayazdır və çarın sağlamlığına heç bir təhlükə yoxdur, çox keçməz ki, onlar özləri 

çarı görərlər. Hələlik isə o, göstəriş vermişdi ki, xalq Servi Tulliyə tabe olsun, çünki 

bundan sonra o, mühakiməni aparacaq və çarın digər səlahiyyətlərini həyata 

keçirəcəkdir. Bu vaxt xalqın qarşısına çıxan Servi çar kürsüsünə əyləşdi və bir sıra 

məsələləri həll etdi, digərlərini isə guya çarla məsləhətləşməyə saxladı. Beləliklə, çar 

Qədim Tarkvini öldükdən bir neçə gün sonra belə, onun ölümünü xalqdan gizlədib, 

Servi öz vəziyyətini xeyli möhkəmləndirməyə nail oldu. Bu bir həqiqət idi ki, Servi 

əvvəl vaxtlarda özünü mühafizəçilərlə əhatə edərək, xalqın seçkisi olmadan 
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hökmdarlıq edirdi. Ankın oğlanları isə sui-qəsdçilərin tutulduğunu və çarın sağ 

qaldığını bildikdən sonra sürgünə yollandılar. Ankın oğlanlarının Tarkviniyə 

bəslədiyi kimi, Tarkvininin oğlanlarının da onun özünə qarşı nifrət bəsləməməsi 

üçün Servi iki qızını çarın oğlanları Lutsiyə və Arrunta ərə verdi.  

Sonra Servi veyililərlə və digər etrusklarla müharibə apardı və qələbə çaldı. 

Müharibədən o, Romaya daha heç də şübhə olunmayan çar kimi qayıtdı. İlk dəfə 

olaraq Servi senz tətbiq etdi, bu tədbirin vasitəsilə həm hərbi, həm də dinc 

mükəlləfiyyətlər əvvəlki kimi adambaşına deyil, hər kəsin əmlak vəziyyətinə 

müvafiq olaraq müəyyən edilirdi. Bu dövrdən o, dərəcələr yaratdı. Romada altı senz 

mövcud idi, sonnucu senzə məxsus olanlar əmlakı olmayanlar, başqa sözlə 

proletarilər (onların əmlakı yalnız övladlarından ibarət idi) bütün mükəlləfiyyətlərdən 

azad olunurdu. Yüz min ass pulu olan və daha böyük senzdən Servi 80 senturiya 

düzəltmişdi. İkinci dərəcəyə yüz min assdan 75 min assa qədər pulu olanlar daxil idi 

və onlardan iyirmi senturiya düzəldi. (Ass mis puldur və sestersidən - gümüş puldan 

dörd dəfə ucuz idi). Üçüncü dərəcə üçün 50 minlik senz müəyyən olundu, onlardan 

da 20 senturiya düzəldi. Dördüncü senz 25 min assdan ibarət idi. Beşinci dərəcə daha 

geniş idi, onların senzi 11 min assdan ibarət idi. Altıncı, sonuncu senz digər adamları 

əhatə edirdi və onlar hərbi xidmətdən azad idilər. Beləliklə, bütün ağırlıqlar 

kasıbların çiynindən götürülüb varlıların üzərinə qoyuldu. Servi Tullinin vaxtında ilk 

dəfə olaraq plebeylər Roma xalqının - Populus Romanus tərkibinə daxil oldu. 

Sonra o, şəhəri dörd yaşayış mahalına və təpəyə böldü və onları triba 

adlandırdı. Sonra əhalinin siyahıya alınması keçirildi. O, öz zəkası ilə dövlətin 

qüdrətini möhkəmləndirmək istəyirdi.  

Lakin çar Tarkvininin bir oğlu Serviyə qarşı kinini saxlayırdı və belə dedi-

qodu yayırdı ki, xalqın seçkisi olmadan o, çarlıq edir. Doğrudur, Servi əvvəlcə belə 

seçki olmadan çarlıq etmişdisə, sonralar işğal etdiyi düşmən torpaqlarını adambaşına 

böldükdən sonra, xalqdan soruşdu ki, onlar Servinin çarlıq etməsini istəyirlərmi? Bu 

vaxt xalq yekdilliklə onu çar elan etdi. Lakin bu da çar oğlu Tarkvininin iştahını 

azalda bilmədi. O, ataların razılığı olmadan torpaq paylanmasına görə Serviyə 

böhtanlar atır, bu yolla senatda öz nüfuzunu artırırdı. Arvadı Tulliya da onu 

qızışdırırdı. İki qardaş Servinin Tulliyə adlı iki qızına evlənmişdi. İki qardaş Lutsi və 

Arrunt bir-birinə oxşamadığı  kimi, onların arvadları Tulliyalar da bir-birindən 

fərqlənirdi. Qisasçı Lutsinin arvadı fağır idisə, mülayim Arruntun arvadı qəzəbli və 

çox şöhrət düşkünü idi. Ona görə də o, axırıncı ərini zəiflikdə ittiham edir, söyüb 

biabır edirdi. Bununla kifayətlənməyib ərinin yanında öz bacısını da pisləyir, onu ən 

pis söyüşlərlə yad edirdi. Ona görə də o, belə ərdənsə özünə dul qalmağı arzu edirdi. 

Əgər onun özü istədiyi kimi cəsarətli əri olsa, çar kürsüsü onun əlinə keçərdi. 

Beləliklə bir qardaşla bir bacı öldürüldü və sağ qalan dul qardaşla dul qalan bacı 

evləndilər. Bundan sonra Servininin çarlığı üzərindəki təhlükə buludu qaralmağa 

başladı. Tulliya bir an da olsun əri Lutsiyə rahatlıq vermirdi ki, o, Qədim Tarkvininin 

oğludur və hakimiyyətə yiyələnməlidir. Qadın ərini məzəmmət edirdi ki, sənin atan 

Korinfdən gəlib hakimiyyətə yiyələnmişdi, sən isə öz çar evinə qayıtmağa cəsarət 

etmirsən.  

Arvadının təhriki cavabsız qalmadı və Tarkvini senatorları ələ almağa girişdi. 

Onlardan bəzilərinə hədiyyə, çoxlarına isə vəd verirdi. Nəhayət o, hərəkət etməyi 
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qərara aldı və silahlı adamlarla Foruma cumdu. O, kuriya qarşısında çar kürsüsündə 

oturub ataların kuriyaya, çar Tarkvininin yanına çağrılmasını tapşırdı. Senatorlar 

tezliklə gəldilər və qorxudan belə qərara gəldilər ki, Servinin işi artıq bitmişdir. Bu 

vaxt Tarkvini Servini və onun nəslini söyməyə başladı ki, o, quldur, quldan 

doğulmuşdur və çarlığı Tarkvinilərin atası öldükdən sonra, çarlıqlar arası dövr elan 

ediləndən öz üzərinə götürmüşdür. O, çarlığı yığıncaq keçirilmədən, xalqdan 

alınmadan ələ keçirmişdir. Onun çar olmasından ataların da xəbəri olmamışdır, 

yalnız çarın qadını ona bu vəzifəni hədiyyə etmişdir.  

Lutsi Tarkvini Servini onda ittiham edirdi ki, o, aşağı təbəqədən çıxdığına görə 

bu əclaf təbəqəni müdafiə edir. Guya ki, o, senzi də ona görə təsis etmişdi ki, kasıblar 

varlılara paxıllıq və nifrət etsinlər, varlılar sərvətlərindən bu dilənçilərə pay versinlər. 

Bu vaxt Servi gəlib çıxdı və Tarkvininin, çar sağ ola-ola onun kürsüsündə əyləşməsi 

kimi həyasızlığına narazılığını bildirdi. Tarkvini kobud şəkildə çara cavab verdi ki, 

bu kürsü onun atasına məxsusdur və ona qul deyil, çar oğlu yiyələnməlidir. Bu vaxt 

hər ikisinin tərəfdarları hay-küy qaldırdılar. Tarkvini Servini əlinə götürüb, 

kuriyadan çıxardı və pilləkənlərdən atdı. Servi çoxlu qan itirib, evinə çatmağa can 

atır, lakin yolda onu təqib edənlərin zərbələri altında həlak olur. Onun qızı Tulliya isə 

Foruma gələrək, birinci olaraq ərini çar elan edir. Sonra isə geri qayıdarkən arabasını 

atasının cəsədi üzərindən keçirir.  

Servi Tulli qırx dörd il, m.ə. 578-534-cü illərdə çarlıq etdi. O vaxtdan 

plebeylər Tulli familiyasından istifadə etməyə başladılar. Çarın adına gəldikdə, bu da 

onun qul mənşəyinə işarə idi, latınca "serv" sözü "qul" deməkdir. Onun ölümü ilə 

onun şöhrəti heç də azalmadı, çünki onunla birlikdə qanuni və ədalətli çar 

hakimiyyəti də öldürüldü. Zorakı yolla çarlığı əlinə keçirmiş, onun üçün qan axıtmış 

Lutsi Tarkvini, sonralar o, "Məğrur" ləqəbinə sahib oldu, o qədər cinayətlər törətdi 

ki, hamı Servini də Numa kimi ədalətli çar kimi xatırlamağa başladı.  

Çar Tarkvini öz qayınatasının dəfn olunmasına icazə vermədi, bunu da onunla 

əsaslandırdı ki, Romul özü də dəfn olunmadan qeybə çəkilmişdir. Məğrur Tarkvini 

özünü can güdənlərlə əhatə etdi. Onun başqa dayaqları yox idi, axı onu nə xalq 

seçmişdi, nə senat onun seçilməsini təsdiq etmişdi. O, heç kəsin məhəbbətinə arxayın 

olmadığı üçün, öz hakimiyyətini qorxu ilə qorumağa çalışırdı. O, ədalət məhkəməsi 

aparmaq əvəzinə, təkbaşına hökmlər verir, adamları öldürtdürür, sürgün edir, 

əmlakdan məhrum edirdi. Onun qəzəbinə təkcə şübhəli olanlar və ya onun xoşuna 

gəlməyənlər deyil, həmçinin kimdən yaxşı var-dövlət ələ keçirmək mümkün idisə, 

onlar da düçar olurdu. Buna görə də onun dövründə senatın tərkibi xeyli azaldı. O, 

əslində ilk çar idi ki, qədimdən qalmış, senatla məsləhətləşmək qaydasını ləğv etdi və 

dövlətə öz evi kimi sərəncam verməyə başladı. Müharibə və sülh məsələlərini də o, 

təkbaşına, xalqla və senatla razılaşmadan həll edirdi. Sülh dövründə özünü olduqca 

ədalətsiz göstərən Tarkvini müharibə dövründə də çox ağılsızlıqlar edirdi. O, döyüş 

ustalığı və igidliklə vuruşmağı bacarmadığı üçün, hiylə və yalana əl atırdı. Bu yolla 

o, bəzi uğurlar da qazanmışdı.  

Lakin bəzi əlamətlər onu qorxudurdu. Ona görə də o, Yunanıstana, Delfdəki 

orakulun yanına adamlar göndərmək qərarına gəldi. Oraya iki oğlunu - Titi və 

Arruntu göndərdi və onlara yol yoldaşı kimi Lutsi Yuni Brutu seçdi. O, çarın bacısı 

Tarkviniyanın oğlu idi, parlaq zəkaya və xoşagələn görkəmə malik idi. O, bilirdi ki, 
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şəhərin bir çox görkəmli vətəndaşları, həmçinin onun qardaşı öz dayısı tərəfindən 

qəddarlıqla öldürülmüşdür və o vaxtdan qərara almışdı ki, öz davranışı ilə çarı 

qorxuzmasın, əmlakla şirniklənməsin və əgər hüquqlarda müdafiə yoxdursa, kənarda 

qalmaqla təhlükəsizliyini tapsın. Ona görə də o, özünü axmaq kimi qələmə verirdi, 

hətta ona "küt" ləqəbi verilmişdi. Lakin bu ləqəbin altında mənən çox güclü bir adam 

gizlənirdi və onun üzərinə Roma xalqının azad edilməsi missiyası qoyulmuşdu. 

Bunun üçün isə əlverişli vaxtı gözləmək lazım idi.  

Cavanlar Delfə gəlib çıxanda, atalarının tapşırığını icra edərək, orakuldan 

soruşdular ki, Roma çarlığı kimin əlinə keçəcəkdir. Rəvayətə görə, orakul cavab 

verdi ki, Romada ali hakimiyyət sizlərdən o gəncə qismət olacaqdır ki, o, birinci 

olaraq anasını öpəcəkdir. Romada qalmış qardaşları Sekstin eşitməməsi üçün, 

Tarkvini qardaşları bunu sirr kimi saxlamağı qərara aldılar, öz aralarında isə püşk 

atdılar ki, qayıtdıqdan sonra kim ilk dəfə anasını öpsün. Brut isə fikirləşdi ki, 

Pifiyanın sözləri başqa məna kəsb edir, buna görə də o, guya büdrəyərək yıxıldı və 

dodaqlarını torpağa söykədi, axı torpaq bütün adamlar üçün ümumi anadır. Bundan 

sonra onlar Romaya qayıtdılar.  

Sırf təsadüf kimi, hərbi düşərgədə olan çarın böyük oğlu Sekst yoldaşı 

Kollatinlə yeyib-içirdi. Söhbət arvadlardan düşəndə, hər kəs öz arvadını tərifləməyə 

başladı. Mübahisə qızışdıqda, Kollatin deyir ki, sözlərə ehtiyac yoxdur, bir neçə saat 

yol qət etdikdən sonra Lukretsiyanın bütün qadınlardan yüksəkdə durduğuna özün 

inanacaqsan. Onlar atlara minib Romaya, oradan Kollatsiyaya gəldilər və Kollatinin 

cavan arvadı Lukretsiyanı yun darayarkən gördülər. Əlbəttə, onun gözəlliyinə və 

məlahətinə söz ola bilməzdi. Kollantin çar oğlunu evinə dəvət edir. Buradaca Sekst 

Tarkvinidə Lukretsiyaya təcavüz etmək kimi murdar ehtiras yaranır. Gəlinin 

gözəlliyi onu daha da cuşa gətirir. Bir neçə gündən sonra Kollantindən gizli Sekst 

yenidən Kollatsiyaya, onun evinə gəlir. Qonağı sevinclə qəbul edirlər və nahardan 

sonra onu qonaqlar üçün olan yataq otağına aparırlar. Bu vaxt o, yalmış 

Lukretsiyanın yanına girir və onu qılıncla hədələyərək deyir ki, əgər qışqırsan həlak 

olacaqsan. Yuxudan ayılan qadın görür ki, nəinki heç bir kömək yoxdur, hətta onu 

real ölüm hədələyir. Tarkvini ona məhəbbətini izhar etməyə başlayır, yalvarışlarını 

hədəyə qarışdırır. Lakin Lukretsiyaya heç nə təsir etmir, o, hətta ölümdən də 

qorxmur. Bu vaxt Tarkvini onu biabırçılıqla qorxutmağı qərara alır və deyir ki, onun 

meyidinin yanına öldürülmüş çılpaq qul cəsədi qoyacaqdır ki, adamlar güman 

etsinlər ki, qadın murdar zinakarlıq vaxtı öldürülmüşdür. Bu dəhşətli hədə ilə 

Tarkvini onun namusuna təcavüz etdi. Qəmdən dəli olan Lukretsiya atasının və 

ərinin yanına qasid göndərir. Ərinə xəbər göndərir ki, sədaqətli dostları ilə gəlsin. 

Başqa dostları ilə yanaşı Kollatinlə birlikdə Lutsi Yuni Brut da gəlir. Onlar 

Lukretsiyanı yataq otağında tapırlar. Ərinin "necəsən?" sualına o, cavab verir: "Çox 

pis. Qadında bəkarətini itirdikdən sonra yaxşı nə qalır? Sənin yatağında yad kişinin 

izləri vardır, Kollatin; ancaq bədən biabırçılığa düçar olmuşdur, ruh isə günahsızdır, 

qoy buna ölüm şahid olsun. Lakin bir-birinizə and için ki, zinakarlıq intiqamsız 

qalmayacaqdır. Sekst Tarkvini dünən gecə qonaq kimi bura daxil oldu. Lakin 

düşmənə çevrildi, silahla, zorla o mənim üçün və əgər siz kişisinizsə, həm də onun 

üçün məhvedici olan kef əldə etdi".  
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Hamı and içməyə, bədbəxt qadına təskinlik verməyə, ittihamı zorakılığın 

qurbanının üzərindən cinayətkarın üstünə keçirməyə başladı. Qadın onlara belə cavab 

verdi: "Siz mühakimə edin ki, onun cəzası nədir, mən özümü günahda təqsirli 

bilməsəm də, cəzadan özümü azad etmirəm; qoy Lukretsiyanın timsalı heç bir 

əxlaqsız qadına öz həyatını hifz etməyə imkan verməsin". O, paltarının altında 

gizlətdiyi bıçağı öz ürəyinə sancdı. 

Hamı matəm içərisində olduqda, Brut əlində Lukretsiyanın sinəsindən 

çıxardığı bıçağı tutaraq dedi: "Bu, çar cinayətindən əvvəl, ən təmiz olan qana and 

içirəm ki, - və allahlar, sizi şahid kimi çağırıram ki, - bu gündən odla, qılıncla, nə ilə 

bacarıramsa, Lutsi Tarkvinini, onun cinayətkar arvadını və bütün övladlarını təqib 

edəcəyəm, nə onların, nə də başqa kiminsə Romada çarlıq etməsinə dözməyəcəyəm".  

İlk dəfə olaraq Brut təkcə Məğrur Tarkvininin eybəcər çarlığına qarşı deyil, 

bütünlükdə Romada çarlığın əleyhinə öz səsini qaldırır, iki əsr yarıma qədər davam 

edən dövlət quruluşuna meydan oxuyur. Lakin bu çağırışın, bu üsyanın obyektiv 

səbəbləri də vardır. Çar Məğrur Tarkvini bu dövlət quruluşunu özünün qəddar 

hərəkətləri ilə bütünlüklə gözdən salmışdı. O, çarlığı zorakılıqla əldə etdiyi kimi, zor 

və güc vasitəsilə əlində saxlamağa çalışırdı. Onun adamları kütləvi surətdə qətlə 

yetirməsi və mülkiyyətdən məhrum etməsi xalqın səbr kisəsini doldurmuşdu. Kiçik 

bir bəhanə ona qarşı olan narazılıqları öz kulminasiya nöqtəsinə çatdırmalı idi və 

Lukretsiyaya edilən təcavüz məhz buna yol açdı. Kollatin və digər dostlar da and 

içdikdən sonra, artıq hüzn və dərd hiddətə çevrildi və Brut hamını Romaya getməyə 

çağırdı və bu vaxtdan artıq hərəkatın rəhbəri oldu. Hamı çarın digər zorakılıqlarını 

yada salırdı. İgid cavanlar silahlanaraq dəstəyə qoşulurdu.  

Silahlı dəstə Kollatsiyanı tərk edərək Brutun başçılığı altında Romaya yürüş 

etdi. Bu dəhşətli xəbər Romada da ciddi iğtişaş yaratdı. Xalq yığıncağa toplaşdı və 

Brut onların qarşısında çıxış etdi. O, öz çıxışında Sekst Tarkvininin özbaşınalığından 

və zinakarlığından, Lukretsiyaya olan dəhşətli təcavüzdən danışdı. Bu, günahsız 

qadının atası üçün ən böyük dərd qızının ölümü deyil, bu ölümə olan səbəbdir. Sonra 

o, əvvəlki çar Servi Tullinin iyrənc qaydada qətlini və atasının cəsədinin üstündən 

araba ilə keçən qızının rəzalətli hərəkətlərini yada saldı. Brutun çıxışı xalqın qəzəbini 

daha da alovlandırdı və xalqda belə qətiyyət yarandı ki, çardan hakimiyyəti alsın və 

Lutsi Tarkvinini arvadı və uşaqları ilə birlikdə ölkədən qovsun. Sonra Brut ordu 

düşərgəsinə yollandı ki, ordunu çarın əleyhinə qaldırsın.  

Romada hakimiyyəti isə bu vaxtlar şəhərin prefekti təyin edilmiş Lukretsiyə 

tapşırdı. Bu ixtişaşlar vaxtı çarın arvadı Tulliya evindən qaçdı və onu kim harda 

görürdüsə, lənətləyirdi. Çar qiyamdan qorxaraq Romaya hərəkət etdi ki, üsyanı 

yatırtsın. Lakin Tarkviniyə şəhərin qapılarını açmadılar və onun qovulmasını ona 

elan etdilər. Brut düşərgəyə gəldikdə isə, çarın oğlanlarını oradan qovdular. Onlardan 

ikisi atalarına qoşulub etruskların yanına sürgünə getdi. Sekst Tarkvini isə Qabiya 

şəhərinə gəldi ki, bura onun öz çarlığıdır, lakin burada köhnə düşmənləri tərəfindən 

öldürüldü. Axı bu şəhərdə də qarətlərlə və edamlarla o, özünə çoxlu düşmən 

qazandırmışdı. Məğrur Lutsi Tarkvini 24 il - m.ə. 534-510-cu illərdə çarlıq etdi. O, 

Romanın ən biabırçı və sonuncu çarı oldu. 

Beləliklə, Roma dövlətinin tarixində çarlıq dövlət quruluşu 243 il davam 

etdikdən sonra süquta uğradı və Roma bu quruluşdan əl çəkməyə məcbur oldu. 
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Romada çarlıq despotiya elementləri qazandıqda, öz əvvəlki mahiyyətini itirib, 

tiraniyaya meyl etdikdə, onun çürüklüyü qənaəti yarandı və romalılar ondan imtina 

etdilər.  
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RESPUBLİKA QURULUŞUNUN YARANMASI 

 

Əfsanəvi Lutsi Yuni Brut öz mərdliyi və cəsarəti ilə təkcə Məğrur Tarkvinini 

ölkədən qovmaqla kifayətlənmədi, çarlığı məhv etməklə despotiya və tiraniyanın 

qarşısına güclü sipər çəkdi. İlk dəfə olaraq Roma dövlət quruluşunda respublika 

forması həyata keçirilməyə başlandı. Bu məqsədlə hakimiyyətin bir əldə 

cəmləşməsinə imkan verməyən və əslində özündə bir qədər monarxiya formasını əks 

etdirən iki konsul seçilməsi qaydası yarandı. Rəvayətə görə, Servi Tulli vaxtilə bu 

barədə qeydlər etmişdi. Roma tarixində ilk konsulluğa, çar quruluşunu devirməkdə 

xüsusi xidmətləri olan Lutsi Yuni Brut və ləyaqətinin təhqir edilməsinə qarşı 

mərdliklə hərəkət edən Lutsi Tarkvini Kollatin seçildilər. Brut Roma dövlətini 

eybəcərlikdən xilas etməklə qoruyub saxladı.  

Roma dövlət quruluşları haqqında düzgün təsəvvürə malik olmaq üçün, o 

dövrdə mövcud olan dövlət haqqındakı nəzəri müddəalara bir qədər diqqət yetirmək 

yerinə düşərdi. Roma dövləti meydana gəlib inkişaf etdikdən xeyli sonra yazılmamış 

Roma respublika konstitusiyası formalaşmağa başladı. Roma respublikasının 

quruluşu haqqında m.ə. II əsrdə Romada yaşamış yunan tarixçisi Polibinin "Ümumi 

Tarix" əsərində geniş məlumat verilir. Bu əsərdə o yunan filosoflarının, xüsusən 

Aristotelin siyasi baxışlarını inkişaf etdirir. Polibi dövləti canlı orqanizmə bənzədir 

və iddia edir ki, dövlət böyümə, çiçəklənmə, ölmə stadiyalarını keçərək, zəruri dövrü 

hərəkətdə olur. Dövlətin ömrü bu nəzəriyyəyə görə siklik xarakter daşıyır. Haşiyə 

çıxaraq, onu da qeyd etmək lazımdır ki, yadelli mütəfəkkirlər Roma elminə və 

ədəbiyyatına böyük töhvələr vermişlər. Polibidən başqa bura digər yunan 

tarixçilərini, miladdan sonra I əsrdə yaşamış Plutarxı, IV əsrdə yaşamış Ammian 

Martsellini, I əsrdə yaşamış filosof, İspaniyadan olan Anney Senekanı, şair-təmsilçi 

yunan Fedri və tarixçi yəhudi İosif Flavini göstərmək olar.  

Dövlətin siyasi təbiətinə yaxından bələd olmaq üçün fundamental təlimlərə 

müraciət etməyə ehtiyac yaranır. Əvvəlcə böyük yunan filosofu Platonun dövlət 

nəzəriyyəsinə diqqət yetirək.  

Platon dövlətin, yunanların təcrübəsində şəhər-dövlətin, polisin yaranmasını 

adamların yeməyə, yaşayış yerinə və paltara olan ehtiyacının ödənilməsi zərurəti ilə 

şərtləndirir. Bu ehtiyacları adamlar təkbaşına ödəmək iqtidarında deyildir, bunu 

başqa adamlarla birgə fəaliyyət göstərdikdə ödəyə bilir. Aristotel də demək olar ki, 

bu fikrə şərik çıxır və polisin mövcudluğunun əsas şərtlərinə yemək və torpağa sahib 

olmağı aid edir. Onun fikrincə, dövlət varlığının əsas şərti avtarkiyadır, dövlətin öz 

ehtiyaclarını özünün ödəməsi xüsusiyyətidir.  

Platon özünün "Qanunlar" əsərində dövlət formalarının inkişaf tarixini təsvir 

edir və bu inkişafı dövrlərə, sikllərə bölür. İlk dövlət formasını, daha doğrusu ictimai 

formanı Platon sülalə adlandırır. Bu forma həyatın ibtidai quruluşu, əxlaqların 

təmizliyi, inkişaf etmiş dövlət apparatı və yazılı qanunların olmaması ilə xarakterizə 

olunur. Bu dövrdə hakimiyyət çarlar tərəfindən həyata keçirilir. İkinci sikl elə dövlət 

formasıdır ki, onu Platon aristokratiya və ya "çarlıq" adlandırır. Bu forma 

qanunçuluğun meydana gəlməsi və seçkili hakimiyyətin yaradılması ilə fərqlənir. 

Tiraniya meyllərinin məhv edilməsi üçün qanunla seçkili və hər il dəyişən 

hakimiyyət yaranır. Bu müdrik dövlət quruluşu nəticəsində cəmiyyət çiçəklənməyə 
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başlayır. Üçüncü sikl isə elə bir dövlət formasıdır ki, Platon ona heç bir ad vermir, bu 

forma bir tərəfdən mədəniyyətin inkişafı və dövlətin qüdrətinin artması ilə fərqlənir. 

Digər tərəfdən bu başıpozuqluq və hərc-mərclik dövrüdür, tənəzzülün, dövlət 

formalarının pozulub dağılmasının başlanğıcıdır. Platonun nəzəriyyəsindən belə bir 

məntiqi nəticə meydana gəlir ki, demokratik formalar cırlaşaraq, eybəcərləşərək 

tiraniyaya keçir. Platona görə deqradasiyanın ilkin mərhələsi timokratiyadır, buna isə 

öz eyibləri kimi şöhrət düşkünlüyü xasdır, sonra oliqarxiya gəlir ki, buna daha çox 

acgözlük, tamahkarlıq xasdır. Cırlaşmanın, tənəzzülün son pilləsi isə "tiranın" 

meydana gəlməsidir. 

Polibi isə dövlət quruluşunun üç formasını qeyd edir: onlardan biri çarlıqdır, 

digəri aristokratiya və üçüncüsü demokratiyadır. Lakin dövlət formalarından ən 

yaxşısı kimi o, bütün üç formanın xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən formanı hesab 

edir.  

Buradan onun qarışıq dövlət forması təlimi meydana gəlir. Likurq məhz bu 

qarışıq formadan istifadə edərək, lakedemonluların dövlətini qurmuşdu. Lakin üç 

formanın özü də yeganə dövlət quruluşları deyildir. Dövlət quruluşu "təmiz" şəkildə 

qala bilmir, variasiyalara məruz qalır, müasir biologiya dilində desək, mutasiya 

etməyə məcbur olur. Dövlət də millət və irq kimidir. Axı onların da  mütləq təmizliyi 

şərtidir. Bir dövlət forması rəsmi cəhətdən elan olunsa da, özünün real mövcudluğu, 

idarə edilmə qaydaları və siyasi rejimləri ilə büsbütün başqa dövlət formasını andırır. 

Müasir dövrlərdə ən demokratik konstitusiyaya malik olan ölkələrdə totalitarizm 

hökm sürürdü, burada insan haqlarından heç bir söhbət gedə bilməzdi. Demokratik 

konstitusiya pərdəsi altında ən eybəcər terror, siyasi və mənəvi təqiblər, günahsız 

adamların kütləvi surətdə həbs edilməsi son dövrlərdə müstəqillik əldə etmiş bəzi 

dövlətlərin təbiəti haqqında onların adlarından (onlar bir qayda olaraq respublika 

adlanır) və elan olunmuş Əsas qanunlarından, digər formal atributlarından daha 

düzgün və dəqiq təsəvvür yaradır. Dünyada çoxstandartlılığın mövcud olduğu bir 

şəraitdə bu eybəcərliyə heç kəs fikir vermir və ya iqtisadi və geosiyasi maraqlar əsas 

götürülərək belə vəziyyətlə razılaşırlar.  

Qədim dövrlərdə də dövlət formaları özünü bir qədər təhrif etdikdə, daha çox 

digər sifətə yiyələnirdi. Çarlıqların bir çoxu tiraniyaya meyl edirdi və biz bunu 

Məğrur Tarkvininin dövründə Romanın timsalında aydın gördük. Hökmranlar öz 

tiraniyalarını həyata keçirmək üçün çar adından istifadə etməyi üstün tuturlar. 

Aristokratiya forması varlı adamların hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə, yaxşıların idarə 

formasından oliqarxiya dövlət formasına keçir. Təkhakimiyyətliliyin də hamısını 

çarlıq adlandırmaq çətindir, yalnız o təkhamiyyətliliyi çarlıq adlandırmaq olar ki, 

orada idarə olunanlar öz iradələri ilə hakimiyyəti onlara verir və orada qorxu və 

gücdən daha çox ağıl hökmranlıq edir. Heç də hər cür azlığın idarəçiliyini 

aristokratiya adlandırmaq olmaz, yalnız onu adlandırmaq olar ki, orada seçki üzrə 

idarə edən adamlar ən ədalətli və ən ağıllı adamlardır. Heç də bütün xalq kütləsinin 

istədiyi və düşündüyü hər şeyi etmək hakimiyyətinə malik olan dövləti demokratiya 

adlandırmaq olmaz. Əksinə, demokratiya o dövlət forması hesab olunmalıdır ki, bu 

dövlətdə valideynlərə ehtiram var, böyüklər sayılır, qanunlara itaət olunur və bu vaxt 

əsas qüvvə xalq çoxluğunun qərarlarına məxsusdur. Beləliklə, biz altı dövlət forması 

ilə üz-üzə gəlirik, bunlardan üçü yuxarıda göstərilən formalardır, digər üçü isə həmin 
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formalarla eyni ümumi mənbəyə malikdir, bunlar monarxiya oliqarxiya və 

oxlokratiyadır. Monarxiya təkhakimiyyətlilikdir, oliqarxiya - varlıların hakimiyyəti; 

oxlokratiya - qaraguruhun hakimiyyətidir. Hər şeydən əvvəl öz-özlüyündə 

təkhakimiyyətlilik yaranır və sonradan o qaydaya düşərək və özünü təshih edərək 

çarlığa çevrilir. Çar idarəçiliyi öz təbiəti etibarilə təhrif olunaraq müvafiq qaydaya 

tiraniyaya keçdikdə, onun xarabalıqları üzərində aristokratiya meydana gəlir. 

Aristokratiya özü də xüsusiyyətlərini dəyişib, sıradan çıxdıqda təbiət qanununa 

uyğun olaraq oliqarxiyaya çevrilir. Hiddətlənmiş xalq öz hirsini idarə edənlərin 

üstünə tökür və bu vaxt demokratiya meydana gəlir. Xalq kütlələrinin özbaşınalığı və 

qanunlara məhəl qoymaması zaman keçdikcə oxlokratiyanı yaradır.  

Romada əvvəldə qeyd olunan dövlət formalarının üçü də olmuşdur. Lakin 

müəyyən etmək çətin idi ki, bu dövlət quruluşu bütünlükdə aristokratiyadırmı, 

demokratiya ya monarxiya formasıdırmı? Doğrudan da Roma respublikasında biz bu 

üç formanın təmsil olunduğunu görürük. Əgər konsullar institutuna diqqət yetirsək, 

bu dövlət monarxiya və ya çarlıq kimi görünür, əgər senatın hakimiyyətinə fikir 

verilsə, əksinə dövlət forması aristokratiya kimi görünür, digər tərəfdən xalqın 

hakimiyyətinə, komitsialar institutuna nəzər salsaq, onda dövlət demokratiyanı 

andırır.  

Konsullar, ordunu yürüşə aparmayanda, Romada olanda bütün dövlət işlərini 

həyata keçirirdilər. Xalq tribunları  istisna olmaqla, bütün vəzifəli adamlar onlara 

tabe olurdular, onlar həmçinin Senata səfirlik təyin edirdilər. Onlar senata müzakirə 

tələb edən işlər barədə məruzə edir və qərarların icrasına nəzarət edirdilər. Xalqın 

səlahiyyətində olan bütün işlərin aparılması konsullara həvalə olunurdu, onlar xalq 

yığıncaqlarını çağırmalı, onlara təkliflər verməli və çoxluğun qəbul etdiyi  qərarları 

həyata keçirməli idilər. Konsullar müharibəyə hazırlıq məsələsində və ümumiyyətlə, 

hərbi yürüşlərdə demək olar ki, hökmdar səlahiyyətlərinə malik idilər. Onlar 

müttəfiqlərdən zəruri olan hər şeyi tələb edə bilərdi, Hərbi tribunları (hərbi tribunlar 

əvvəllər altı adamdan ibarət olub, legion komandirləri idi) təyin edə bilərdi, 

döyüşçüləri yığmaq səlahiyyətinə malik idi. Onların hakimiyyətində, həm də dövlət 

xəzinəsindən tələb olunan qədər pul xərjləmək hüququ var idi, onlardan sonra gələn 

kvestorlar onların bütün tələblərinə əməl edirdi. Bütün bu səlahiyyətlərə nəzər 

saldıqda, doğrudan da, konsullar daha çox monarxiyanı və çarlığı andırırlar.  

Senatın hakimiyyətində isə hər şeydən əvvəl xəzinə var idi. Xəzinənin bütün 

mədaxil və məxaricinə yalnız senat sərəncam verirdi. Konsulun tələb etdiyindən 

başqa, Senatın icazəsi olmadan, kvestorlar hansısa bir ehtiyac üçün pul buraxa 

bilməzdilər. Əsas məxariclər senzorlar tərəfindən ictimai binaların təmirinə və 

tikilməsinə sərf olunur, buna da həm sərəncamı, həm də senzorlara icazəni Senat 

verirdi. İtaliyada törədilən və dövlət təhqiqatı lazım olan xəyanət, sui-qəsd - 

zəhərləmə, qətl kimi cinayətlərin istintaqını Senat aparırdı. İtaliyadan kənara barışıq 

və ya müharibə elan etmək üçün elçiləri də Senat göndərirdi. Romaya gələn səfirləri 

də necə qəbul etmək və onlara nə cavab vermək lazım olduğunu da Senat müəyyən 

edirdi. Konsulun Romada olmadığı vaxt kim Romaya gəlsəydi, dövlət ona tam 

aristokratiya forması təsiri bağışlayardı. 

Bütün bunlardan sonra xalqın əlində hansı hakimiyyətin mövcud olduğunu 

müəyyən etmək asandır. Lakin xalqın işləri idarə etməsinə də yer qalır və onun 
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iştirakı böyük təsir gücünə malik idi. Dövlətdə yalnız xalq təltif etmək və 

cəzalandırmaq hakimiyyətinə malikdir. Təltiflə cəza arasında fərqlər düzgün 

müəyyən edilmədikdə, işlər yaxşı getmir. Ölüm hökmünü isə yalnız xalq verir. 

Qədim qaydalara görə ölüm hökmünə məhkum edilmişlər, hökm verildiyi vaxt 

könüllü olaraq özlərini sürgünə məhkum edə bilərdilər, bu şərtlə ki, yığıncaqda 

iştirak edənlərin üçdə biri hələ hökm barədə qərara səs verməmişdir. Sürgün yeri isə 

Neapol və digər İtaliya şəhərləri idi. Xalq ən başlıcası, müharibə və sülh məsələlərini 

həll edir. Xalq həmçinin ittifaq bağlanmasını, sülh sazişlərini, müqavilələri təsdiq və 

ya rədd edir. Xalqın dövlətin işlərində iştirakına belə nəzər saldıqda elə güman 

yaranır ki, Roma respublikası demokratiya dövlətidir. Dövlətin idarə olunmasında 

iştirak edən bu üç qanad – konsullar, senat və xalq bir-birinin hakimiyyətini 

məhdudlaşdırmaqla, onları tarazlaşdırır: həm də bir-birinin funksiyalarını 

tamamlayırdı. Bu hərəkətverici və həyatverici orqanlardan ibarət olan dövlət bir canlı 

orqanizm kimi hərəkət edirdi. Konsullar vəzifələrini təhvil verdikdə xalq qarşısında 

hesabatla çıxış edirdilər. Ona görə də konsullar üçün Senatın və xalqın yaxşı 

münasibətinə məhəl qoymamaq ciddi təhlükə yarada bilərdi. Digər tərəfdən, Senat öz 

qərarının xalq tərəfindən təsdiq olunmasına arxayın olmasa, ölüm hökmü çıxarmırdı. 

Xalq tribunlarından təkcə biri (bir qayda olaraq hər il on tribun seçilirdi) senatın 

qərarının əleyhinə çıxsa, senat nəinki bu qərarı həyata keçirə bilməzdi, hətta 

müşavirə keçirə və toplana bilməzdi. Ona görə də tribunlar daim xalqın mənafeyinə 

uyğun qaydada hərəkət edir və özünü onun iradəsinə müvafiq qaydada aparırdı, 

Deməli, bu səbəblərə görə, senat xalqdan qorxur və ona diqqətlə yanaşırdı. 

Eyni dərəcədə xalq da Senatdan asılı vəziyyətdə idi və dövlət işlərində onunla 

əlbir fəaliyyət göstərməyə borclu idi. Axı böyük tikintilər, limanlar, çaylar, torpaqlar 

senzorların ixtiyarına verilirdi. Lakin onların saxlanmasına lazım olan xərcləri Senat 

müəyyən edirdi, deməli Senat adamların gəlirlərinə təsir göstərə və ya onlara ziyan 

vura bilərdi. Bundan başqa senatorların tərkibindən hakimlər seçilirdi. Ona görə də 

vətəndaşlar da Senatdan asılı vəziyyətdə idi. Bu əksliklər tarazlıq yaranmasına səbəb 

olurdu.  

Adamlar konsulların nəzərdə tutduğu məsələlərə mane olmurdular, çünki onlar 

ayrı-ayrılıqda bir vətəndaş kimi və hamılıqca müharibə dövründə konsulların 

hakimiyyətinə tabe olurdular. Deməli, hər bir hakimiyyət digərinə ziyan vurmaq və 

kömək etmək üçün tam imkana malik olsa da, hər bir şəraitdə onların arasında lazım 

olan yekdillik nəzərə çarpırdı və ona görə də məhz belə tarazlıqda olan dövlət 

quruluşu ən yaxşı quruluş hesab olunurdu. Bu quruluş dövlətə möhkəmlənmək və 

güclü olmaq imkanı verirdi. Müharibə dövrü yaradılan diktator institutu yeganə 

dövlət hərbi rəisi olurdu ki, o, təyin edildikdən sonra tribunlar müstəsna olmaqla, 

Romada bütün hakimiyyətlər öz fəaliyyətini dayandırırdı.  

Hərbi vəzifələrə gəldikdə əvvəllər altı nəfərdən ibarət olan hərbi tribunların 

sayı respublika dövründə 24-ə çatdırıldı. Digər vətəndaşlar 46 yaşına qədər süvari 

hissələrdə 10, piyada hissələrində isə 20 yürüş etməyə borclu idi. Şərait məcbur 

etdikdə aşağı senzə daxil olanlar piyada hissələrində iyirmi illik yürüş etməli idi. On 

illik yürüş etmədən heç kəs dövlət vəzifəsini tuta bilməzdi.  

Xalq yığıncaqlarına - komitsialara gəldikdə, Romada bunun üç növü mövcud 

idi. Ən qədim növ olan Kuriya komitsiaları respublikanın çiçəklənməsi dövründə öz 
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əhəmiyyətini itirdi. Senturiya komitsialarında bütün vəzifəli şəxslərin (magistratların) 

seçkisi gedirdi. Tribut komitsialarında əsas qanunlar qəbul edilirdi və xalq tribunları 

seçilirdi. Bu komitsialar ən demokratik orqan hesab olunurdu. Çünki onların işində 

mənşəyindən və əmlak senzindən asılı olmayaraq Roma xalqının hamısı - Populus 

Romanus iştirak edirdi.  

Bütün respublika vəzifələri (magistraturalar) qısa müddətli, bir qayda olaraq 

illik və kollegial olmaqla, onlara heç bir maaş verilmirdi. Magistratlar yüksək və 

aşağı dərəcələrə bölünürdü. Yüksək magistratulara konsullar, pretorlar, xalq 

tribunları və s. daxil idi. Xüsusi hallarda və qısa müddətə qeyri-adi, fövqəladə 

magistratlar təyin edilirdi. Bura diktator və onun müavini - süvari dəstə rəisi və 

fövqəladə komissiyalar daxil idi. Diktator və onun müavini yalnız dövlətə ciddi hərbi 

təhlükə yarandıqda, altı ay müddətinə təyin edilirdi.  

Roma respublika quruluşunun üçüncü tərkib hissəsi senat idi. Bu orqan 

nəsillərin ağsaqqallar şurası kimi meydana gəlmişdi. Əvvəlcə 100 nəfərdən, sonra isə 

300 nəfərdən ibarət oldu. Sulla diktaturası dövründə senatın üzvlərinin sayı 600-ə, 

Sezar diktaturası vaxtı isə 900-ə çatdırıldı.  

Roma respublikasının dövlət quruluşunu, onun hakimiyyət institutlarını səthi 

də olsa təhlil etdikdən sonra, biz çarlığın məhv edilməsi və respublika quruluşunun 

təşəkkül tapmasına qayıtmalıyıq. Əgər Romul Romanın əsasını qoymuşdusa, Lutsi 

Yuni Brut onun çiçəklənməsinə yol açan yeni quruluşu meydana gətirdi. Bu quruluş 

dövründə Roma dünya dövlətinə çevrildi, özünün ən qüdrətli rəqibləri olan 

Karfageni, Yunanıstanı, Makedoniyanı demək olar ki, eyni vaxtda, m.ə. 146-cı ildə 

məğlub etməklə, Aralıq dənizini  romalıların "bizim dəniz" adlandırdığı öz göllərinə 

çevirdilər. Sonralar, XVII əsrdə isə kral XIV Luinin – Günəş Kralın vaxtında qüdrətli 

fransızlar da Aralıq dənizini öz gölləri hesab edirdilər.  

Brut həmçinin Romada tiraniyanın qarşısını aldı, onun nəinki çiçəklənib 

meyvə verməsinə imkan vermədi, hətta bu ağacı kökündən çıxarıb atdı. Qeyd etmək 

lazımdır ki, qədim Yunanıstanda da tiraniya uzun sürmədi, qısa ömürlü oldu. Burada 

dövlət idarəetmə forması kimi tiraniya elə Roma ilə bir dövrdə m.ə. VI əsrin sonunda 

çıradan çıxdı və demək olar ki, bütün yunan şəhərlərində bu quruluş məhv edildi. Bu 

da bir rəmzi təsadüfdür ki, Afina və Romada tiraniya eyni ildə - m.ə. 510-cu ildə 

süqut etmişdi. Lakin respublika çarlıqdan bəzi şeyləri əxz etdi. Buna qullar institutu 

misal göstərilə bilər.  

Ümumiyyətlə, qədim yunanların Romaya təsiri, təkcə Likurqun Spartada tətbiq 

etdiyi dövlət quruluşunu romalıların əxz etməsi ilə bitmir. Qədim yunan mədəniyyəti 

daha yüksək və daha yaşlı olduğundan Roma mədəniyyətini mayalandırmışdır. Digər 

ölkələrdə olduğu kimi Romaya da ellin mədəniyyətinin təsiri böyük olmuşdu. Əgər 

şərq ölkələrində bu təsir Makedoniyalı Aleksandrın istilaları ilə əlaqədar idisə, 

Romada əksinə ellin təsiri, məhz Roma Yunanıstanı hissə-hissə işğal etdikdən sonra 

gücləndi. Yunan şairinin çox sərrast dediyi kimi, öz mədəniyyəti ilə "məğlub edilmiş 

Yunanıstan, özünün sərt işğalçısını işğal etdi". Yunan mədəniyyəti daha inkişaf etmiş 

olduğundan Roma ondan faydalanmağa başladı. M.ə. 146-cı ildə Romanın 

Yunanıstan və Makedoniya üzərində hərbi qələbəsi yunanların mədəniyyətinin 

Romanı öz təsiri altına almasını daha da gücləndirdi. Romalılardan fərqli olaraq 

yunanlar bu cansız, dinc mübarizədə qalib gələrək göstərdi ki, ellin mədəniyyətinin 
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Şərqdə olduğu kimi yunan qılıncının köməyinə ehtiyacı yoxdur, elmə, biliyə, 

mədəniyyətə can atan bir xalqı özünün qeyri-adi, mənəvi silahı ilə öz "əsarəti" altına 

ala bilir. Yunan mədəniyyəti hələ "çar" dövründən və ilkin respublika dövrlərindən 

Romaya ayaq açmışdı. Romalılar hələ m.ə. V əsrdə Afinaya, Solonun qanunlarının 

üzünü köçürməyə yollanmışdılar. Ellin mədəniyyətinin güclü təsiri isə romalılar 

miladdan əvvəl III əsrdə Pirrə qalib gəldikdən və Cənubi İtaliyadakı yunan 

şəhərlərini özlərinə tabe etdikdən sonra hiss olunmağa başladı. Bu dövrdən etibarən 

Romanın kübar dairələri arasında yunan dili geniş yayıldı. Dillə birlikdə bura yunan 

biliyi də daxil olmağa başladı. Şəhərdə yunan ritorlarının və filosoflarının sayı xeyli 

artdı.  

Ellin mədəniyyəti vasitəsilə Romaya Şərqin mədəni təsiri də yayılmağa 

başladı, çünki ellin mədəniyyətinə Şərq də müəyyən qədər qarşılıqlı surətdə nüfuz 

etmişdi. Roma dövlət xadimləri, sərkərdələri Homeri, Hesiodu, Esxili, Sofoklu 

bilmələri ilə öyünürdülər. Roma fəlsəfi fikri stoiklərin və epikurizmin təməli 

üzərində inkişaf edirdi. Roma natiqləri latın dilində çıxış etdikləri kimi, yunan 

dilində də nitq söyləyə bilirdilər. Bir sözlə yunan mədəniyyəti Roma üçün aparıcı rol 

oynayırdı. Tsitseron özünün "Dövlət haqqında" kitabında haqlı olaraq yazırdı ki, 

"Axı bizim şəhərimizə Yunanıstandan elmin və incəsənətin kiçik çayı deyil, bol sulu 

çayı axırdı". Sonradan Roma özü dünya sivilizasiyası üçün belə nəhəng çayın 

mənbəyinə çevrildi.  
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MÜHARİBƏLƏR VƏ ROMANIN ÖZÜNÜTƏSDİQİ 

 

Erkən respublika dövrü Roma üçün arası kəsilməyən müharibələr dövrü idi. 

M.ə. V-III əsrlərdə Roma ətrafdakı  şəhərlərlə çoxlu müharibələr aparır. Əlbəttə, bu 

dövrdə Romanın başlıca rəqibi etrusklar idi. Etrusklar, Herodotun yazdığına görə, 

Kiçik Asiyadan gəlmişdilər. Lakin etrusklar dəniz kənarında deyil, Apennin 

yarımadasında sahildən xeyli aralıda məskunlaşmışdılar. Etrusk şəhər-dövlətlərinin 

qüdrəti m.ə. VII-VI əsrlərdə xeyli güclənmişdi. Etrusk şəhərləri İtaliyanın şimalında 

və cənubunda müstəmləkəçilik siyasəti aparır və öz ağalığını bütün yarımadaya 

yayırdılar. M.ə. VI əsrdə isə onların ekspansiyası materikdən kənara çıxır və onlar 

Korsika adasını işğal edirlər. Bu qərbi yunanlarla etruskların toqquşmasına səbəb 

olur. Etrusklar Karfagenlə ittifaqa girərək, 535-ci ildə yunanlarla adanın yaxınlığında 

dəniz döyüşü apararaq, Korsikanı bütünlüklə ələ keçirdilər. Elə bu dövrdə etrusklar 

Romaya müdaxilə etməyə başladılar. Yuxarıda gördüyümüz kimi, üç etrusk mənşəli 

çar - Tarkvini Prisk, Servi Tulli, Məğrur Tarkvini Romada hökmranlıq etmişdilər. 

Romanın şəhər-dövlət kimi təşəkkül tapmasında etrusklar da az rol oynamamışlar. 

Onlar romalıları tez-tez sınağa çəkirdilər. Axı yerə basdırılmış dirəyi tərpətdikcə, 

daha da möhkəmlənir. Təkcə etrusklarla rəqabət, Romanın öz qüdrətini artırmağa 

ciddi qayğı göstərməsinə səbəb olmuşdu. Bundan başqa etrusk şəhərləri bir-birilə də 

mübarizə aparırdılar. M.ə. 474-cü ildə Kum ətrafındakı dəniz döyüşündə etrusklar 

Sirakuza tiranı Hieron tərəfindən məğlub edilir. Bu məğlubiyyət güclü dəniz dövləti 

olan Etruriyanın nüfuzuna mənfi təsir göstərməyə bilməzdi. Romalılar da 

gücləndikcə etrusk şəhərlərini tuturlar, bu şəhərlərə Roma kolonistləri köçürülür və 

romalıların təsiri qalib gələrək, nəinki həyat tərzini dəyişdirir, etruskların adət və 

ənənələrinin, hətta bu xalqın dilinin unudulmasına gətirib çıxarırdı.  

Etruskların romalılara mədəni təsiri daha mühüm rol oynamışdır. Etrusklar 

ümumilikdə Mərkəzi İtaliyaya, xüsusilə romalılara sivilizasiya gətirmişdilər. Buna 

misal olaraq, bu gün dünyanın xeyli hissəsinin istifadə etdiyi əlifbanı romalılar 

etrusklardan götürmüşdülər. Etrusklar isə bunu m.ə. 700-ci ilə yaxın Yunanıstandan 

əxz etmişdilər. İndi də etrusk mədəniyyətinin yeri və onun mənbələri barədə 

mübahisələr gedir. Bəziləri şərq sivilizasiyasının İtaliyaya daxil olmasında onların 

böyük rolunu qeyd etməklə yanaşı, etrsukların hər hansı bir orijinallığını inkar edir. 

Digərləri isə bir çox qiymətli ixtiraları etrusk sənətkarlarının adına çıxırlar.  

Etrusk mədəniyyəti başlıca cəhətlərində yunan sivilizasiyasınnı gücünün necə 

məhsuldar olduğunu göstərir. Mütəxəssislər sübut etmişlər ki, etrusk adam və allah 

adları daha çox hind-avropa sözlərinin etrusk sözləri ilə qarşığından ibarətdir. Etrusk 

heykəltəraşlığı m.ə. VII əsrin son onilliyində inkişaf etməyə başlamışdır. Etrusk 

rəngkarlığı nümunələri əsasən Tarkviniyadakı yeraltı qəbirlərdə qalmışdır. Həm 

heykəltaraşlıqda, həm də rəssamlıqda yunan təsiri özünü göstərir. Etrusk memarlığı 

şərq ruhunun və yerli uyğunlaşmanın qarışığı kimi özünü biruzə verirdi. Etruskların 

divar rəsm üslubları indiyədək Peruciyada və Volterrada qalır. Qapılarda və 

qəbirlərdə alaqapılardan və qübbələrdən istifadə olunurdu. Bunlar m.ə. III əsrdən 

etibarən romalılar tərəfindən istifadə edilməyə başlandı. Məbədlər yunan üslubunda 

sütunlarla tikilirdi və yunan qaydasında bəzənirdi. 
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Etrusk mədəniyyətinin bütün maddi qalıqlarından göründüyü kimi, burada 

dinin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi şübhəsizdir. İtalik xalqlarından fərqli olaraq 

etrusklar bəşər formasında olan allahlara sitayiş edirdilər. Haruspiklər qasırğalara 

qulaq asır, qeyri-adi doğulanlara bənzəyənləri möcüzəli qaydada müəyyən edirdilər 

və ya qurban kəsilmiş heyvanın, Mesopotamiyadan əxz edilmiş qaydada içalatını 

yoxlayırdılar.  

Roma istilalarından sonra etrusklar elə bil ki, ölüm qorxusu altındakı 

qadağalara baxmayaraq, inkişaf etməkdə davam edirdilər, bu, qəbirdəki cəhənnəmin 

və ölüm allahı Xarunun təsvirlərində ifadə olunur. Bu rəsmdə Xarunun əlindəki 

çəkiclə bədbəxt öləri adama zərbə endirdiyi təsvir edilir. İnsan qurbanının verilməsi 

duel formasında həyata keçirilirdi, həmin forma sonralar romalılarda inkişaf edərək, 

qladiator döyüşlərinə çevrildi. 

Bu sivilizasiyanın müxtəlif cəhətlərinin bircə müşahidəsi göstərir ki, etrusklar 

İtaliyanın erkən tarixində daha çox xüsusi element olaraq qalırlar. Etrusk sözlərini 

oxumaq mümkündür. Lakin onların mənası başa düşülmür. Bu səbəbdən etrusk dili 

heç vaxt qənaətləndirici dərəcədə tərcümə edilməmişdir. Etruskların həyata baxışları 

da yunanlarınkından və romalılarınkından çox-çox uzaqdır. Etrusklar arasında qadın 

çox yüksək yer tuturdu, nəsl çox vaxt öz izini qadın tərəfdən saxlayırdı.  

Etrusk siyasəti və iqtisadiyyatı Mərkəzi İtaliyada aparıcı rol oynayan dövrdə 

yüksək siniflər özlərini əyləncələrlə əhatə edirdilər, bunları ya tacirlər onlar üçün 

gətirirdilər, ya da öz incəsənət adamları yaradırdılar. M.ə. V əsrin sonunda onların 

mədəniyyət və siyasət sahəsində xüsusi rol oynamaları artıq başa çatdı. Etrusklar nə 

ellini sivilizasiyanın intellektual, dinamik keyfiyyətinə, nə də romalıların siyasi və 

hərbi quruluşuna çata bildilər. Yaxın qonşular olan romalılar, sonralar üzə çıxdığı 

kimi etrusklara çox borcludurlar. Lakin onlar heç vaxt etruskların həyatındakı 

hedonist xüsusiyyəti qiymətləndirmədilər. Ayıq romalı baxışı, heç şübhəsiz, 

müəyyən dərəcədə etruskların dəbdəbədən həzz almaq kimi cismani istifadə 

modelinə əks olan bir münasibətə yüksəldi.  

Lakin romalılar bunu inkar edə bilməzdilər ki, şəhərin əsası qoyulandan m.ə. 

509-cu ilədək davam edən iki əsr yarımlıq çarların hökmranlıq etdiyi dövrə Romanın 

son çarları etrusklar - Tarkvinilər olmuşdu. Bu vaxt etrusklar Kampaniya əyalətinə 

qədər cənuba doğru ərazilərini genişləndirmişdilər. Roma həyatına etruskların təsiri 

təkcə siyasi nüfuzla və mədəni töhvələrlə kifayətlənmir, daha əsaslı məsələlərə də 

gedib çıxırdı. Romalıların şəxsi adları və ailə və ya klan adları da, göründüyü kimi 

həmçinin etrusk mənşəlidir.  

"Azadlığın atası", respublikanın banisi Brutun qayğıları çar Məğrur Tarkvinini 

qovmaqla nəinki bitmədi, hətta xeyli çoxaldı. Tarkvini əlindən çar taxtının çıxması 

ilə heç cür razılaşa bilmirdi. O, xalqı aldatmaq üçün elçilər göndərdi ki, özünə qarşı 

olan nifrəti qırsın. O, artıq əvvəlki kimi qəddar deyil, xeyli yumşaq görünürdü. Sonra 

gələn elçilər bildirdilər ki, Tarkvini çarlıqdan imtina edir, bütün düşmənçilik 

hərəkətlərini dayandırır, özünə və yaxın adamlarına əmlakını və pulunu qaytarmağı 

xahiş edir ki, o vəsait hesabına onlar sürgündə yaşaya bilsinlər. Konsul Kollatin bu 

xahişlə razılaşdıqda, digər konsul, dönməz xarakterə malik olan Brut Forumda 

bildirdi ki, onun yoldaşı əgər müharibə etmək üçün vəsait ayırırsa və tiraniyanı bərpa 

etmək istəyirsə, xaindir. Lakin başqaları da Brutu dilə tutmağa başladı ki, yaxşısı 
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odur ki, pul onlara tiranlara qarşı mübarizə aparmağa kömək etsin, nəinki tiranlar 

onlara qarşı puldan istifadə etsinlər. Əslində Tarkvininin pula elə ehtiyacı yox idi, bu 

xahişi ilə o, xalqı yoxlamaq istəyirdi və bu vaxt xəyanət hazırlayırdı.  

Şəhərdəki bəzi ailələr də bu xəyanətə kömək edir və Brutun arvadının qohumu 

olan bir ailə isə onun özünün iki oğlunu da bu qəsdə cəlb etdi. Onlar Brutun 

ciddiliyini və sərtliyini qəddarlıq adlandırırdılar. Axı çoxları çar devrildikdən sonra 

da, ona küt adam kimi baxırdılar. "Brut" sözü "küt" mənasını verirdi. Qəsd planı 

Akvililərin evində hazırlanırdı. Təsadüfi olaraq burada gizlənmiş qul Vinditsi sui-

qəsdçilərin məqsədlərindən xəbər tutdu. Onlar konsulları öldürməyi qərara aldılar və 

bu barədə Tarkvininin elçilərinə məktub yazdılar. Brutun oğlanlarını inandırmışdılar 

ki, onlar Tarkvini ailəsi ilə qohum olacaq və çox güman ki, özləri çar olacaqlar.  

Vinditsi qəsd planını hər iki konsula xəbər verməkdən qorxurdou, çünki 

birinin oğlanları qəsddə iştirak edirdi, bu oğlanlar həm də digər konsulun bacısı 

uşaqları idi. Ona görə də o, sirri şəhərdə ədaləti ilə ad qazanmış Valeriyə söylədi. 

Valeri bunu eşitdikdən sonra qulu evində gizlədib, çar sarayını mühasirəyə aldırdı, 

özü isə çoxlu adamlarla və qulların müşayiəti ilə Akvililərin evinə girdi və elçilərin 

otağında məktubu tapdı. Akvililərin özünü isə Foruma gətirdilər. Sonra Valerinin 

evindən Vinditsi gətirildi və məhkəmə başlandı. Brut oğlanlarına müraciət edərək 

dedi ki, Tit və Tiberi, siz niyə ittihama cavab vermirsiniz? Bu sualı üç dəfə təkrar 

etdikdən sonra o, mühafizəçilərə - liktorlara dedi ki, qanun üzrə vəzifənizi icra edin. 

Cavan qardaşları tutub əvvəlcə çubuqla döydülər, sonra isə balta ilə hər ikisinin 

başını kəsdilər. Ata bu mərasimə sərt nəzərlərlə tamaşa edirdi. Digər müttəhimləri isə 

konsul yoldaşının himayəsində qoyub, Brut buradan uzaqlaşdı. Yəqin ki, Romula 

şəhəri salmaq, Plutarxın yazdığı kimi, Bruta respublika idarəçiliyi formasının 

möhkəm əsasını qoymaqdan daha asan imiş.  

Xalq yığıncağı xainlərə qaçıb gizlənmək imkanı vermək istədikdə, Valeri 

Brutu çağırdı. O, qışqırırdı ki, Kollatin dəhşətli hərəkət edir, o, öz yoldaşını öz 

övladlarının qatili etdi, özü isə sui-qəsdçiləri, vətən düşmənlərini buraxmaq istəyir. 

Brut qayıtdıqda dedi ki, o, öz oğlanlarına hökmü elan etdi və bu vaxt özünü qanuni 

hakim kimi apardı, digər müttəhimləri isə indi azad xalqın məhkəməsinə verir. 

Bundan sonra xalq səsvermə ilə müttəhimlərin boynunun vurulmasına qərar verdi. 

Kollatin öz vəzifəsindən imtina etdi və sürgünə yollandı. Yeni komitsialarda Valeri 

vətəninə sədaqətinə görə, təntənəli surətdə konsul seçildi. Bu vaxt Vinditsi də ilk 

dəfə olaraq qul olmaqdan azad edildi. Qulun tam azad olması, rəvayətə görə bu 

addan götürülməklə, "vindikta" adlanır.  

Tarkvini taxt-tacın xəyanət yolu ilə ələ keçirilməsinə nail ola bilmədikdə, 

yanında gizləndiyi etruskları romalılara qarşı müharibəyə qızışdırdı. Döyüşdə çarın 

oğlu Arrunt və Roma konsulu Brut öldülər. Romada tiraniyaya qarşı mərd mübariz 

vətən yolunda, onun zülm boyunduruğuna düşməsinin qarşısını almaq üçün aparılan 

müharibədə həlak oldu. Zülmə qarşı vuruşanların əksəriyyətinin aqibəti kimi, Brut 

vaxtsız ölümlə üzləşdi, lakin onun uğrunda canını qurban verdiyi amal qalib gəldi, 

uzun müddət yaşadı və bütün bəşəriyyətə örnək oldu. Roma dövlətçiliyi, respublika 

uğrunda mübariz Brut öz əməlləri və iradəsi ilə özünə zamanın dağıda bilmədiyi bir 

abidə yaratdı və gələcək mübarizlər onun nümunəsindən ilham aldılar.  
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Döyüşdə hər iki tərəf böyük itgilər verdi, lakin romalılar rəqibin daha çox itki 

verməsi gümanı ilə gecə etrusklara hücum etdi və onları məğlubiyyətə uğratdı. Valeri 

bu qələbəyə görə triumfa layiq görüldü və o, həlak olmuş yoldaşının dəfn 

mərasimində parlaq bir nitq söylədi.  

Lakin bir azdan sonra xalq arasında Valeriyə qarşı paxıllıq yarandı, bu da 

onunla əlaqədar idi ki, xalqın təkid etməsinə baxmayaraq, Brut təkbaşına hakimiyyəti 

öz üzərinə götürməmişdi, iki dəfə özünə konsul yoldaşı seçmişdi. Valeri isə şəhəri 

təkbaşına idarə edirdi. O, çox dəbdəbəli bir evdə yaşayırdı. Dostları bunu ona irad 

tutduqda, o, nəinki incimədi, bir gecənin içində həmin evi sökdürdü və dostunun 

evində yaşamağa başladı. O, şəhər vətəndaşları içərisində yaxşı hörmət qazandı və 

ona "Poplikola" - "Xalqın dostu" ləqəbini verdilər. 23 əsr sonra Böyük Fransa 

inqilabının rəhbərlərindən biri olan Marat "Xalqın dostu" adlı qəzet nəşr etdiyinə 

görə, Parisdə onu bu ləqəblə çağırırdılar.  

Valeri bir konsul kimi  senatın tərkibini tamamladı, axı Tarkvini senatorların 

bir hissəsini edam etmişdi, digərləri isə son döyüşdə həlak olmuşdular. Senata 

yarıdan çox - 164 yeni üzv cəlb olundu. Sonra o, bir neçə qanunlar çıxardı. Bir 

qanuna görə məhkum olunanlara, konsulların qərarından xalq qarşısında şikayət 

vermək hüququ verilirdi. Kasıb vətəndaşlar vergidən azad olundu ki, onlar 

sənətkarlıqla daha ciddi məşğul olsunlar. Bu dövrdə əsas sərvət mal-qara hesab 

olunurdu. Ona görə də əmlak "pekulium" adlanırdı, bu da xırda buynuzlu mal-qara 

mənasını verir. Ailələr də uşaqlarına Kaprari, Portsi adlarını verirdi, "kapra" latınca 

"keçi", "porkus" isə "donuz" deməkdir.  

Valeri belə bir qanun verdi ki, kim çar hakimiyyətinə can atırsa, hər kəsin heç 

bir məhkəməsiz onu öldürmək hüququ vardır. Onun dövründə kvestor vəzifəsi də 

yarandı ki, bu vergi yığmaqla və xəzinə məsələləri ilə məşğul olurdu. Bundan sonra 

o, özünə konsul yoldaşı seçdirdi və bu vəzifəni Lukretsiyanın atası tutdu. Bir neçə 

gündən sonra bu qoca adam öldükdə, yeni konsul seçmək lazım gəldi.  

Lakin Tarkvini yenə sakit dayanmırdı. O: etruskları Roma ilə yeni müharibəyə 

sövq edirdi. O, Kluzidə güclü İtaliya çarlarından biri olan Porsenaya özü barədə 

xahişlər etdi. Çar Romaya elçilər göndərdi ki, taxtı Tarkviniyə qaytarsınlar, romalılar 

buna rədd cavabı verdilər. Bu vaxt Porsena romalılara müharibə elan etdi. Döyüşdə 

Poplikola yaralandı və oradan çıxarıldı. Sonra Porsena Romanı mühasirəyə aldı və 

şəhərdə aclıq başlandı. Bu vaxt Roma vətəndaşı Mutsi görünməmiş bir igidlik 

göstərdi. O, Porsenanı öldürmək üçün, etrusk paltarında onun düşərgəsinə girməyə 

müvəffəq olddu və onu tanımadığından, onun əvəzinə çarın yanındakı adamı 

öldürdü. Onu tutub sorğuya başladılar. Bu vaxt o, sağ əlini sacayaqda yanan odun 

üstünə tutub qolunun əti yanana qədər sakitcə saxladı. Çar onun bu fədakarlığından 

heyrətə gəlib, onu buraxdırdı və ona qılınc verdi. Mutsi qılıncı sol əli ilə götürdü. 

Ona görə də ona "Stsevola" - "solaxay" ləqəbi verdilər. Mutsi dedi ki, o, Porsena 

qarşısında qorxuya qalib gəlmişdi, lakin çarın ruhunun böyüklüyü ilə məğlub oldu. 

Onun bu alicənablığı qarşısında əzab veriləndə açmadığı sirri, minnətdarlıq əlaməti 

olaraq açdı: "Üç yüz romalı onun kimi düşərgənin ətrafında dolaşırlar ki, Porsenanı 

öldürsünlər. İlk püşk ona düşmüşdü. Mən taleyimdən gileylənmirəm, çünki mənə 

namuslu adamı öldürmək qismət olmadı, belə bir adam romalıların düşməni 

olmaqdansa, onun dostu olmalıdır". Porsena bu igidlikdən və sözlərdən sonra sülh 
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bağlamağa meyl etdi. Poplikola da Porsena ilə dostluq etməyi vacib sayırdı. Sülh 

müqaviləsinə görə romalılar Etruriyada işğal etdiyi torpaqlardan əl çəkməli, əsirləri 

qaytarmalı, bundan başqa etrusklara nəcib mənşəli on oğlan və on qız verməli idi. Bu 

qızların içərisində konsulun qızı Valeriya da var idi.  

Etruskların yanında girov kimi yaşayan qızlar çayda çiməndə onlardan biri 

qaçmağı təklif etdi və qızlar üzüb çayı keçdilər. Onlar Poplikolanın yanına gəldikdə, 

Porsenanın romalıları xəyanətkarlıqda ittiham edəcəyi gümanına görə o, qızları geri, 

etruskların yanına qaytardı. Qızlar Porsenanın yanına qayıtdıqda, çar onlardan 

qaçmağın təşəbbüsçüsünün kim olduğunu soruşduqda, Kleliya adlı qızı göstərdilər. 

Çar öz atlarından birini ona verdi və qız at üstündə çayı üzüb keçdi. Sonralar Porsena 

Roma ilə sülh müqaviləsi məsələsində özünü çox alicənab apardı.  

Brut və xoşbəxtlikdən onun davamçısı Poplikola təkcə Roma respublikasının 

möhkəm təməlini qoymadılar, həm də onu bir çox sınaqlardan ləyaqətlə çıxardılar. 

Bu əməlləri ilə onlar göstərdilər ki, çarlıq bir də Romaya qayıtmayacaqdır. 

Respublikanın bəxti onda gətirdi ki, onun bünövrəsini qoyanlar nəcib şəxsiyyətlər, 

mərd, dönməz adamlar idilər. Onlar dəqiq tarixi şəxsiyyətlər olmasa da, onların 

haqqında daha çox rəvayətlər söhbət açsa da yüksək mənəviyyat, sarsılmaz iradələri, 

zülm və rəzalət qarşısında boyun əyməmələri, onlara qarşı yüksək ehtiram və 

məhəbbət hissləri yaradır.  
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RESPUBLİKA HAKİMİYYƏTİ VƏ ROMA QANUNVERİCİLİYİ 

 

Monarxiyanın sonu ilə respublika quruluşu tədricən öz formasını almağa 

başladı. Romalıların praqmatizmi onlara hakimiyyətlərin bütöv seriyasını yaratmağa 

imkan verdi. Bu yolla onlar bir hakimiyyətin digəri ilə tarazlığını yaradırdılar ki, 

dövlət öz fəaliyyətində maksimum səmərə əldə etsin. Hakimiyyət senat, xalq 

yığıncağı və müxtəlif dərəcəli əhəmiyyətə malik olan magistratlar arasında 

bölünürdü. Mahiyyətcə oliqarxik respublika quruluşu öz formasını aldı, burada idarə 

edən sinif olan nobilitet ardıcıl olaraq özünün üstün mövqelərini saxlayırdı.  

Çarlıq devrildikdən sonra ilk dəfə ali hakimiyyətin qolu kimi Böyük Pretor 

Mark Horatsi bu vəzifəni 509-cu ildə Kapitoli məbədində qəbul etdi. Tezliklə Böyük 

Pretor yolu kollegial sistemə güzəştə getdi. Bu sistemdə seçilən iki konsul bir illiyyə 

imperiuma şərik oldu. Kollegiallıq və xidmət müddətinin məhdudlaşdırılması 

respublika  quruluşu üçün xarakterik idi və tiraniya, ya mütləqiyyətin yenidən 

meydana çıxmasının qarşısını səmərəli qaydada alırdı.  

Göründüyü  kimi plebeylər əvvəldən konsulluqdan kənar edilməmişdilər, lakin 

patritsilər tezliklə rütbələri tutdular və yüksək magistrata kiminsə çıxmasını müstəsna 

dərəcədə çətinləşdirdilər.  

V  əsrin ortalarında plebeylərin təzyiqi nəticəsində patritsilər magistrat 

hakimiyyəti olan hərbi tribunatı yaratmağa məcbur oldular. Bu vəzifə plebeylərə 

magistrat yönlü hakimiyyət yolunu açırdı. IV əsrin ortalarına qədər konsulat isə 

yalnız patritsilər üçün açıq qaldı. Bu vaxt qanun qəbul edildi, bu qanuna görə iki 

konsuldan biri plebey olmalı idi. Lakin həmin vaxtlar patritsilər və plebeylər 

arasındakı qədim fərq aydın nəzərə çarpmırdı, bir qədər malalanmışdı və yeni 

nobilitet siyasi səhnənin qabaq hissəsini tutub, öz inhisarına aldı.  

Milli fövqəladə hadisə vaxtı ikili konsulluqdan əl çəkilirdi və onun yerini 

diktator tuturdu. Faktiki olaraq Senatın təşəbbüsü ilə iki konsuldan biri diktator təyin 

olunurdu və o, digər magistratlara  qoyulan məhdudiyyətlərdən azad idi. Diktator 

imperiumu qeyri-məhdud idi, yalnız altı aylığa ona etibar edilirdi. Bundan sonra o, 

öz hakimiyyətini təhvil verirdi. Tsinsinnat barədəki əhvalatda olduğu kimi, ekvlərə 

qarşı müharibə vaxtı o, diktator təyin edilmişdi, müharibə başa çatdıqdan sonra isə öz 

fermasına qayıtmışdı. Diktator öz seçimi ilə təyin edilən süvari komandanına 

arxalanırdı. O da diktatorla eyni vaxtda vəzifəsindən istefa verirdi. Bu xüsusi 

magistrat formasından nadir hallarda istifadə olunurdu.  

Pretor şəhərdə ədliyyə inzibatçılığı üçün cavabdeh idi. III əsrin ikinci 

yarısından Romanın böyüməsi və işğallar digər pretorları da əmələ gətirdi. Onlar 

əyalətlərdə hüquq məsələləri  üzrə inzibatçılıq edirdilər.  

Çar Servi Tullinin vaxtında ilk dəfə olaraq vətəndaşların və onların 

mülkiyyətinin siyahıya alınması keçirildi. 433-cu ildən başlayaraq bu məqsədlə hər 5 

ildə iki senzor seçilirdi. Onlar həm də əxlaq məsələləri ilə məşğul olurdular. Bu 

onları, hörmət edilən və mühüm şəxsiyyətlərə çevirirdi. 

Dörd edil kolleqası şəhərdə ictimai qaydanı bərpa edirdi, həm də abidələrlə və 

oyunların təşkili ilə məşğul olurdu.  

Respublika Romasının siyasi həyatında Senat xalq yığıncağından və 

magistratlardan əlavə üçüncü elementi təmsil edirdi. Onun nüfuzu çox yüksək 
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olmaqla, onun təsiri davam edən əhəmiyyətə malik idi. Respublika senatı çar 

dövrünün senatının varisi idi. Çar epoxasının senatı Romulun qoyduğu ənənəyə görə 

ən nüfüzlu ailə atalarını bir yerə yığmışdı. Çar dövrünün senatı çarın namizədliyini 

irəli sürmək məsuliyyətini daşıyırdı və heç şübhəsiz onun daimi məsləhətçisi olurdu. 

Senatın üzvü artıq aristokrat olmaqla, səmərəli mənəvi gucə malik olurdu və bu 

onların hərəkətinə vəzn verməklə yanaşı, onların şəxsiyyətini vətəndaşların gözündə 

qeyri-adi dərəcədə qaldırırdı.  

Senat əvvəlcə patritsi tayfalarının başçılarından təşkil edilirdi. Lakin tezliklə 

öz tərkibinə şəhərin bütün keçmiş magistratlarını daxil etdi, onların adı siyahıya daxil 

edilirdi və beləliklə onlar conscripti-yə çevrilirdilər. Əvvəlcə senatorlar konsullar 

tərəfindən, sonralar isə senzorlar tərəfindən təyin edilirdi. Beləliklə, senatın 

tərkibinin dəyişdirilməsi yalnız hər beş ildən bir baş verirdi. Bu vaxt yeni senzorlar 

seçilirdi. Senatorlar ömürlük bu vəzifəni tuturdu. 

Senatın aristokratları özlərini bütün sahələrdə nümayiş etdirirdilər. 

Respublikanın ilk illərində xalq yığıncaqlarında qanunlar səsə qoyulduqdan və qəbul 

edildikdən sonra, senat tərəfindən bəyənilirdi. Lakin m.ə. IV əsrin ikinci yarısından 

senat xalq yığıncağından sonra hərəkət etmək əvəzinə, xalqın səsveməsini 

qabaqlayırdı. Qanunları təklif etmək təşəbbüsü hüququ ilə senat sanksiyası öz 

məqsədinə çatırdı. Senatın rəyləri vaxtında qanun qüvvəsini alırdı. 

Senat həmçinin xarici işlərdə böyük hakimiyyətə malik idi. Əcnəbi 

hakimiyyətlərin səfirləri özlərini onun qarşısında təqdim edirdilər və senat xarici 

ölkələrə göndərilmək üçün elçiləri seçirdi. Hər şeydən əlavə, ictimai maliyyə 

vəsaitləri dövlət xəzinəsinə daxil olan vaxtdan ona ali nəzarəti həyata keçirirdi və 

məsrəflər və vergilər barədə son qərarı verirdi.  

Senatorlar böyük malikanə mülkiyyətçiləri idi, həm də fərasətli, səriştəli 

inzibatçılar idi. İşğallar vaxtı onlar üçün həqiqi çətinliklər qalxdı, çünki işğallar 

onlara idarə etmək üçün təkcə şəhər və ölkələr vermirdi, həm də əsl imperiyanın 

inzibatçılığını həyata keçirmək lazım gəlirdi.  

Respublikanın ilk iki əsrində plebeylər ardı kəsilməyən cəhdlər edirdilər ki, 

iddia etdikləri siyasi mövqeləri ələ alsınlar və patritsilərin möhkəm yapışdıqları 

imtiyazları mütərəqqi qaydada parçalayıb, onların bir hissəsinə sahib olsunlar. 

Mübarizə həm iqtisadi, həm də mülki səviyyələrdə gedirdi. Plebeylər ictimai 

torpaqların genişləndirilməsini istəyirdilər. Bu, böyük mülkiyyətçilərin nüfuzu 

altında olan torpaqların onların istifadəsinə verilməsinə yol açırdı. İctimai torpaqlar 

Roma ordularının tədrici işğallarının nəticəsi kimi ardıcıl olaraq genişlənirdi.  

Patritsilər və plebeylər arasındakı uzun münaqişə çoxlu dəyişikliklərdən 

keçirdi. Respublikanın ilk onilliklərində plebeylər dövlətin içərisindəki dövlət 

formasında özlərini təşkil etməyə qadir idilər. Respublikanın birliyi bütünlüklə 

dəstəklənirdi, lakin bu onun mövcudluğunun bünövrəsinə qorxu yaradan ciddi 

böhran baş verənə qədər davam etmədi.  

Plebeylərin  təşkilatlanması və müdafiə olunması prosesi açıq şəkildə baş 

verirdi. Respublikanın başlanğıcı dövründə, 493-492-ci illərdə ənənəyə müvafiq 

olaraq, plebeylər hərbi kampaniyadan silahla qayıdaraq Müqəddəs Təpəni tutdular və 

Senatı məcbur etdilər ki, bütün şəraitlərdə plebsi müdafiə etməyə qadir olan 

magistrat vəzifələrini onlara versin. Plebsin tribunları toxunulmaz və müqəddəs idi 
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və icra hakimiyyətinin mümkün fəaliyyətindən plebeylərə təhlükə yaransaydı, onlara 

kömək edə bilərdi. Onlar həmçinin veto hüququna malik idilər, bu səlahiyyətlə onlar 

konsulların, senatın, xalq yığıncağının qəbul etdiyi qərarın, əgər plebs üçün haqlı 

olmayaraq zərərli olması müəyyən edilsəydi, onun həyata keçirilməsinin qarşısının 

alınmasını xahiş edə bilərdi.  

Edillər isə məbədləri himayə etmək, arxivləri qorumaq və bazalarda qayda 

yaratmaq üçün yaradılmışdı.  

Adi qaydada olan magistratlardan (bir illiyə seçilən və yalnız onlara məxsus 

olan vəzifə borclarını yerinə yetirənlər) ən aşağı həlqə kvestorlar idi. Əvvəlcə 4, m.ə. 

II əsrdə 8, b.e. I əsrində isə 20 kvestor seçilirdi. Kvestorlar xəzinəyə müdirlik edir, 

mədaxil və məxaric üzrə maliyyə kitablarını aparır, hərbi yürüşlərdə konsulları 

müşayiət edir, əsirlərin  satışı və hərbi qənimətin uçotu ilə məşğul olurdular. 

Roma respublika quruluşu təşəkkül tapdıqca dövlətin idarə edilməsinə imkan 

verən əsas amillər də formalaşmağa başladı. Aristokratiya çarlıqdan ciddi surətdə 

fərqləndiyinə görə, bu quruluşu möhkəmləndirmək və qorumaq üçün qanunlar lazım 

idi. Romalılar artıq Afina arxontu Solonun hələ m.ə. VI əsrin əvvəlində qanun 

yaratdığından, islahatlar keçirərək tayfa quruluşu qalıqlarını məhv etdiyindən 

xəbərdar idilər. Solon qanunlarını öyrənmək üçün onlar V əsrdə Afinaya öz 

nümaynədələrini də göndərmişdilər. Yeni yaranan quruluşunun zəruri ehtiyacları, 

yunanların qanun yaradıcılığının müsbət təsiri romalıları qanun toplusu yaratmağa 

sövq etdi. Respublika quruluşunun faktiki olaraq patritsilər yaratmışdılar və onlar öz 

hakimiyyətini möhkəmləndirmək, çarlığın bərpa olunmasının qarşısını almaq  və 

buna imkan yaradan tayfa quruluşunun bəzi elementlərini saxlamaqla yanaşı, onun 

aparıcı təsirini məhv etmək üçün XII cədvəl qanunları adlanan qanunlar kodeksini 

meydana gətirdilər. Belə güman edilir ki, XII cədvəl qanunvericiliyi m.ə. 451-450-ci 

illərdə yaranmışdır. Onu bu məqsəd üçün seçilmiş, Appi Klavdinin başçılıq etdiyi on 

qulluqçu tərtib etmişdi. Bu qanunlar arxaik dövrün elementləri ilə, yeni dövrün 

tələblərindən irəli gələn hüquqi normaların sintezi idi. Bu qanunlarda ibtidai dövrün 

qalıqları da, çar qanunlarının tələbləri də öz əksini tapırdı. Ona görə də bu qanunlarda 

qəddarlıq heç də az yer tutmurdu və bəzi məsələlərdə hətta yunanların Drakon 

qanunlarından da sərt xarakter daşıyırdı. Belə ki, Drakont hər cür əmlak oğurluğuna 

görə, istər bu qiymətli bir şey, yaxud bostandan məhsul oğurlamaq olsun, ölüm 

hökmü nəzərdə tuturdusa, XII cədvəl qanunlarında klient münasibətlərində sədaqəti 

pozmağa görə ölüm cəzası nəzərdə tutulurdu. Romalıların qanunu eybəcər uşaqların 

öldürülməsinə icazə verirdi. Qanunlarda o dövrki Roma cəmiyyətinin sosial şəraiti 

də, müxtəlif mülkiyyət formaları da öz əksini tapır. Qanunları daha yaxşı 

öyrənməkdə roma hüquqçularının nəzəri əsərləri olan Diqestlər böyük əhəmiyyətə 

malikdir, onlar təkcə Roma hüququnu izah etməklə kifayətlənmir, onun yaranma 

tarixini də geniş təsvir edirlər. Ona görə də Diqestlərin müəllifləri, həmçinin bir çox 

Roma mütəfəkkirləri On iki cədvəl qanunları barədə geniş məlumat verirlər. 

Məsələn. Tsitseron "Qanunlar haqqıda" kitabında göstərir ki, kimsə "həyatdan elə 

asanlıqla məhrum edildi ki, necə ki, XII cədvəl qanununa görə çox eybəcər körpə 

məhv edilirdi". Yaxud böyük hüquqçu Qay yazır ki, əcdadlarımız deyirdilər ki, hətta 

həddi-buluğa çatmış qadınlar da onlarda olan yelbeyinliyə görə himayə altında 

olmalıdır, XII cədvəl qanunu da belə qərara gəlmişdi. Tsitseronun qeyd etdiyi maddə 
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VI  cədvələ, Qayın nəql etdiyi isə V cədvələ aid idi. Görkəmli hüquqçu  Ulpian yazır 

ki, XII cədvəl qanununa görə bədxərcə, israfçıya ona məxsus olan əmlakı idarə 

etmək qadağan olunurdu. Yaxud Tsitseron yazır ki, sahiblik müddəti torpaq sahəsinə 

görə iki il, bütün başqa əşyalara görə bir il müəyyən edilirdi. Ulpian yazır ki. XII  

cədvəl qanunu göstəriş verirdi ki, 15 fut hündürlüyündə olan ağacların yuxarısı 

kəsilsin ki, qonşu sahəyə ziyan vurmasın. Tsitseron "Dövlət haqqında" əsərində qeyd 

edir ki, XII cədvəl qanunu az sayda cinayət əməlinə görə ölüm hökmü qoymuşdu və 

o cümlədən kimsə başqasına böhtan xarakterli və ya onu biabır edən mahnılar 

qoşduqda və oxuduqda bu cəzanı tətbiq etməyi zəruri sayırdı. Və yaxud, kim 

başqasına xətər yetirsə və zərər çəkənlə barışmamışdırsa, ona da eyni xətər 

yetiriləcəkdir. Sonuncu qanun maddəsində biz tayfa cəmiyyətindən qalmış Talion 

qanununun bir başa XII  cədvəl qanunlarına daxil edildiyinin şahidi oluruq. Ulpian 

qeyd edir ki, kim ev heyvanının ona ziyan vurmasından şikayət edirsə, XII  cədvəl 

qanunu müəyyən edirdi ki, ya zərərçəkənə həmin mal-qara verilməlidir, yaxud da 

onun sahibi dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir.  

Böyük Plini özünün "Təbiət tarixi" əsərində yazır ki, XII cədvəl qanunlarına 

görə yaşlı adam üçün kotanla işlənmiş tarlada məhsulu gecə vaxtı otartmaq və ya 

biçmək ölümcül günah hesab olunurdu. Qay xəbər verir ki, XII cədvəl qanunu belə 

qayda qoyurdu ki, kim tikilini və ya evin yanında yığılmış taxıl tayasını qəsdən 

yandırırdısa, onu qandala salıb döymək və sonra öldürmək lazımdır. Yanğın 

ehtiyatsızlıqdan baş verdikdə isə təqsirkar dəyən ziyanı ödəməli, buna maddi imkanı 

olmadıqda, daha yüngül cəza tətbiq edilməlidir. Böyük Plini məlumat verir ki, XII 

cədvəl qanununa görə gecə vaxtı oğurluq edən yerindəcə öldürülmüşdürsə, onun 

ölümü qanunauyğun sayılacaqdır. Qay bildirir ki, XII cədvəl qanununa görə 

müddətindən asılı olmayaraq, oğurlanmış şeyi əldə etmək qadağandır. Böyük Katon 

isə yazır ki, bizim əcdadlarımız belə bir qayda qoymuşdular və bu qanunda təsbit 

olundu ki, oğrudan oğurladığı əşyanın dəyərinin iki misli məbləğini ödətdirmək, 

sələmçidən isə alınan faizlərin dörd misli həcmində pul almaq lazımdır.  

Pavel xəbər verir ki, XII cədvəl qanununa görə saxlanmağa qoyulmuş əşyaya 

görə onun dəyərinin ikiqatı həcmində iddia edilməlidir. Böyük Plini yazır ki, XII 

cədvəl qanununa görə məhsulun gizli məhv edilməsindən ötəri, insan qətlinə görə 

olduğundan daha ağır ölüm cəzası tətbiq edilirdi. Qay maraqlı bir məlumat verir ki, 

əgər kimsə zəhərdən danışırsa, onun səhhət üçün zərərli və ya faydalı olduğunu əlavə 

etməlidir, çünki dərman özü də zəhərdir.  

Martsian yazır ki, XII cədvəl qanununa görə kim roma xalqının düşmənini 

Roma dövləti üzərinə hücuma təhrik edirsə və ya o adam ki roma vətəndaşını 

düşmənə verir, o, ölüm cəzasına məhkum olunmalıdır. Silvian isə müasir insan 

hüquqlarının bünövrəsindən nişan verən bir hüquqi norma haqqında xəbər verir və 

göstərir ki, XII cədvəlin tələbinə görə hər hansı bir adamı məhkəməsiz həyatdan 

məhrum etmək qadağandır.  

XII cədvəl qanununlarında mülki məsələlərə, mülkiyyət münasibətlərinə, ailə, 

nikah, qula münasibət məsələlərinə geniş yer verilir və cəmiyyətin əsas sinifləri və 

qrupları arasındakı münasibətlər nizamlanır. Bu qanunda xalqın əsas hüquq subyekti 

olduğu bir daha qeyd edilir və göstərilir ki, xalq yığıncağının qəbul etdiyi hər bir 

qərar qanun gücünə malikdir.  
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Diqestlər On iki cədvəl qanunlarının yaranması haqqında da maraqlı məlumat 

verir. Çar qovulduqdan sonra tribunların təklifi ilə əvvəlki çar qanunları öz 

əhəmiyyətini itirdi və artıq qanun gücünə malik olmadığı üçün roma xalqı yenidən 

qoyulmamış qaydalardan və adətlərdən istifadə etməyə başladı və bu iyirmi il davam 

etdi. Bunun sonralar da davam etməməsi üçün roma xalqının qərarı ilə on adam təyin 

edilməsi qərara alındı ki, onlar yunan polislərinin qanunlarından iqtibas etsinlər, 

onlardan lazım olanları götürsünlər ki, Roma polisi də möhkəmlənsin. Bu qanunlar 

mis lövhələrə yazılıb Forumda natiq tribunasının qarşısında qoyuldu ki, adamlar 

bunları yaxşı görsünlər. Həmin on adama, detsemvirlərə icazə verildi ki, lazım 

gəldikdə onları təshih və izah etsinlər. Bu vaxt onlar gördülər ki, ilkin qanunlarda 

nəsə çatmır, ona görə də sonrakı il, əvvəlkilərə iki əlavə cədvəli də əlavə etdilər. 

Buna görə də bu qanunlar On iki cədvəl qanunu adını aldı. Qanunlar Roma 

dövlətinin möhkəmlənməsinə  xidmət etməyə başladı.  

Bu dövrdə baş verən digər hadisələrə gəldikdə, Romanın görkəmli 

şəxsiyyətlərindən biri, şəhəri qalların istilasından xilas edən Mark Furi Kamillin 

əməllərini ayrıca qeyd etmək lazımdır. Əlbəttə, ondan bir qədər əvvəl Roma tarixində 

təvazökarlıq və sadəlik rəmzi kimi tanınan Kvinkti Tsintsinnat (460-cı ildə o, konsul, 

450-ci və 439-cu illərdə diktator olmuşdu) igidliyinə, vətəndaşlıq borcuna sədaqətinə 

görə ən məşhur şəxsiyyətlər arasında özünə yer tapmışdır. O, Vatikanda olan dörd 

yugerlik (1 ha) sahəsini kotanla becərməklə məşğul olanda, müharibə başlanan kimi 

romalılar onu diktator seçirdi, müharibəni zəfərlə başa vurduqdan sonra Tsintsinnat 

könüllü olaraq diktatorluqdan imtina edib, yenidən atasından qalan həmin torpaq 

sahəsində öz kotanı ilə işləməyə qayıdırdı. Furi Kamill isə vətənə dönməz sədaqəti, 

yüksək sərkərdəlik qabiliyyəti və ədaləti ilə seçilir. O, təkcə Romanı yadelli 

işğalçılardan azad etməmişdir. Həm də bu şəhərdə qaraguruhun diktaturasının 

yaranmasının qarşısını cəsarətlə almışdır.  

Furi Kamill bir sərkərdə kimi çoxlu məşhur qələbələr çalmış, beş dəfə diktator 

seçilmiş, dörd dəfə triumf qeyd etmişdir. Vətən qarşısında əvəzolunmaz xidmətlərinə 

görə o, "Romanın ikinci əsasını qoyan" ləqəbini almışdı.  

M.ə. IV əsrin əvvəllərində senatla mübahisə edən xalq konsulları seçmədi və 

dövlətdə ali hakimiyyəti öz seçdikləri hərbi tribunlara verdi. Bütünlükdə onların 

səlahiyyətləri konsulların hüquq və vəzifələrinə bərabər idi. Bu dövrdə hərbi tribun 

Kamill böyük şöhrət qazanmışdı. Zəkasına görə o, başqalarından yüksəkdə 

durduğundan, qələbənin şöhrəti daim ona qismət olurdu. O, senzor olan vaxt 

(senzorların əsas vəzifəsi əhalinin siyahıya alınmasını keçirmək, senat üzvlərinin 

siyahısını nəzərdən keçirmək, verginin daxil olmasına nəzarət etmək, dövlət 

gəlirlərini kiminsə ixtiyarına tapşırmaq və vətəndaşların davranışına və 

xasiyyətlərinə, adətlərinə nəzarət etmək idi) cərimə qorxusu ilə cavanları məcbur 

edirdi ki, müharibələr nəticəsində sayı çoxalmış dul qadınlara evlənsinlər. Sonra o, 

əvvəllər vergi verməyən yetimlərin üzərinə vergi qoydu.  

Onun igidliyindən daha çox, ədalətli və bu ədalətinin vasitəsilə ən güclü 

düşmənə qan axıtmadan qalib gəlməsi, Falisk şəhəri Faleriyanın alınmasında özünü 

göstərdi. Daha böyük olan Veyi isə o vaxtlar Etruriyanın ən gözəl şəhəri hesab 

olunurdu. Ordusunun say tərkibinə gəldikdə Veyi heç də Romadan geri qalmırdı. İki 

şəhər bir-biri ilə şöhrət və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı. Bu şəhərin uca 
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divarları var idi və onun müdafiəsinə bu divarlar çox kömək edirdi. Roma ilə 

müharibə yeddi il idi ki, davam edirdi. Romalılar Veyini mühasirədə saxlayırdılar. 

Lakin heç bir nəticə əldə olunmurdu. Veyinin mühasirəsi 405-ci ildə  başlayıb, 

Troyanın mühasirəsi kimi  on il davam etdi. Müharibənin onuncu ili senat bütün 

magistratları ləğv edib, bu dövrdə başqa etrusk şəhərləri ilə vuruşan Kamilli diktator 

seçdi. Kamill başa düşdü ki, şəhəri hücumla almaq mümkün olmayacaqdır, 

mühasirəni davam etdirməklə yanaşı, şəhərin divar dibindən lağım açmağa başladı. 

Ətraf relyef bu işi gözə çarpmadan aparmağa imkan verirdi. Yeraltı yolla  romalılar 

şəhərə daxil olub, onu qarət etməyə başladılar. Bu səhnə Kamilli çox mütəəssir etdi 

və o, ciddi narazılığını bildirdi. Sərkərdə bildirdi ki, bu təntənənin bədbəxtliyini 

romalılar çəkəcəkdir. Bu qələbəyə görə Kamill triumf qeyd etdi və dörd ağ at 

qoşulmuş arabada Romaya gəldi. Lakin həmvətənlərinə Kamillin davranışı heç də 

xoş gəlmirdi. Vətəndaşları iki yerə bölmək barədəki qanuna münasibətinə görə ona 

qarşı xalqda nifrət oyandı. Xalq tribunları təklif etmişdilər ki, xalq və senat iki 

bərabər hissəyə bölünsün, biri köhnə yerində qalsın, digəri isə zəbt edilmş Veyiyə 

köçürülsün. Romalılar iki şəhərə malik olmaqla daha yaxşı müdafiə oluna bilərdilər. 

Xalq bu təklifi böyük sevinclə qarşıladı, lakin senat və vətəndaşların ən yaxşı hissəsi 

bu tədbirə bölünmə yox, Roma qüdrətinin məhv olması kimi baxırdılar. Qarşılıqlı 

düşmənçiliyin yaranmasından ehtiyat edən Kamill qanunun təsdiq edilməsini təxirə 

saldı və bu hərəkətinə görə xalq ona nifrət bəsləməyə başladı.  

Bundan başqa o, geriyə yürüş etməmişdən əvvəl vəd etmişdi ki, qənimətin 

onda bir hissəsini allahlara həsr edəcəkdir, lakin o, bütün qəniməti əsgərlərə 

verdiyindən, bunu da etməmişdi. Belə vəziyyətdə o, diktator səlahiyyətlərindən əl 

çəkdi. Əsgərlər də artıq hər şeyi xərcləyib qurtardıqlarından, heç nə yığa bilmədilər, 

buna görə ona qarşı hiddətləndilər.  

Romalılar indi falisklərlə müharibə aparmalı oldular. Altı hərbi tribundan biri 

seçilən Kamill Faleriya şəhərini mühasirəyə aldı. Şəhərlilər öz istehkamlarına 

arxayın olub, mühasirəyə elə də fikir vermirdilər. Şəhərdəki məktəbin müəllimi 

uşaqları şəhər divarlarından kənara çıxarıb, gimnastika məşğələsi keçirdi. Bu 

müəllim öz şəhərinə xəyanət etməyi fikirləşmişdi və bundan ötrü uşaqlardan istifadə 

etməyi qərara aldı. Bir dəfə gəzinti vaxtı o, uşaqlarla Roma hərbi postuna yaxınlaşdı 

və onu Kamillin yanına aparmağı xahiş etdi. O, Kamillə dedi ki, şəhəri ona vermək 

üçün gəlmişdir. Kamill onun hərəkətindən hiddətləndi və ətrafındakılara dedi ki, 

müharibə şərdir, müharibəni ədalətsizlik və zorakılığın köməyi ilə aparırlar, lakin 

namuslu adamlar üçün müharibədə də bəzi qanunlar mövcuddur. Əgər qələbənin 

faydası alçaqlıq və cinayət yolu ilə əldə edilirsə, ona can atmaq olmaz. Böyük 

sərkərdə öz igidliyinə arxalanaraq müharibəni aparmalıdır, başqalarının öz borcuna 

xəyanətinə bel bağlamamalıdır. O, liktorlarına əmr etdi ki, satqını soyundurub 

qollarını bağlasınlar, uşaqlara isə çubuq versinlər ki, onu döyə-döyə şəhərə 

aparsınlar. Şəhər sakinləri bunu eşitdikdə vahiməyə gəldilər. Lakin onlar uşaqlarını 

gördükdə, Kamilli özlərinin xilaskarı, atası və Allahı adlandırdılar. Bu ədalətli 

hərəkətindən sonra şəhər vətəndaşlarında Kamillə hörmət və məhəbbət hissi yarandı 

və onlar elçi göndərərək bildirdilər ki, təslim olurlar. Kamill bu elçiləri Romaya 

göndərdi və senatda onlar dedilər ki, romalılar ədaləti qələbədən yüksək tutmaqla, 

onları romalılara tabe olmağı azadlıqdan üstün tutmağa məcbur etdilər. Kamillin 
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alicənablığı beləcə qan axıtmadan onları məğlub etdi və romalılar faleriyalılarla sülh 

bağladılar. Lakin bu heç də əsgərlərin xoşuna gəlmədi, çünki onlar şəhəri qarət 

etməyə, çoxlu qənimət götürməyə ümid edirdilər.  

Tribunlar yenə vətəndaşları yarı bölmək barədə qanunu təklif etdikdə, Kamill 

xalqın, əslində isə qaraguruhun rəyinin əleyhinə çıxdı. Qanun təsdiq edilmədiyindən, 

xalq Kamillə daha çox nifrət bəsləməyə başladı. Onu məhkəmədə etrusklardan 

götürdüyü qəniməti gizlətməkdə günahlandırdılar. Buna görə də o, sürgünə yollandı. 

Lakin bilməzdi ki, romalılar tezliklə peşiman olacaqlar, onların Kamillə ehtiyacı 

olacaq və onun geri qayıtmasını arzu edəcəklər.  

Tarix böyük şəxsiyyətlər haqqında yol verilən haqsızlığı sonralar düzəltməyə 

məcbur olmuşdur. XX əsrin ən böyük şəxsiyyətlərindən biri olan Uinston Çörçill 

bəzi səbəblərə görə liderlikdən uzaqlaşmalı olub, lakin ehtiyac duyulan kimi o, yenə 

ön cərgədə dayanmağa çağırılıb. 30-cu illərin sonunda Bernard Şou və ledi Astor 

Moskvaya gələndə Stalin onları qəbul edir və ondan heç xoşu gəlmədiyindən, ledi 

Astor Çörçillin artıq sıradan çıxdığını söhbət əsnasında bildirdikdə, Stalin ona etiraz 

edərək qeyd etmişdi ki, ingilis xalqı çətin, böhranlı anda köhnə döyüş atı kimi yenə 

Çörçillə müraciət edəcəkdir. Doğrudan da, bu belə oldu. İngiltərə Faşist Almaniyası 

ilə ölüm-dirim müharibəsi aparanda İcmalar Palatası 1940-ci ilin mayında Çörçilli 

baş nazir təyin etdi və Faşist Almaniyası üzərində qələbədə onun böyük xidmətləri 

oldu. Böyük Britaniya və onun müttəfiqləri İkinci Dünya müharibəsini zəfərlə başa 

vurdular.  

Roma tarixinə gəldikdə, bir qədər sonra, m.ə. 390-cı ildə (bəzi tarixçilərə görə 

387-ci ildə) qallar Romaya hücum etdilər. Onlardan 16 əsr sonra gələn tatar-

monqollar kimi qalların sayı çox artdığından və öz ölkələri onları qida ilə təmin edə, 

yedizdirə bilmədiyindən onlar başqa torpaqlar axtarırdılar. Onlar da gələcək tatar-

monqollar kimi orda halında, arvadları və uşaqları ilə bir yerdə hərbi yürüş edirdilər. 

Bəzən belə də deyirlər ki, onlar şərabı daddıqdan sonra, onun ləzzətini görmüş və 

üzüm yetişdirən İtaliya torpaqlarına girməyə can atmışdılar. Onlardan min illərdən 

sonra gələn və ərazi varisləri olan fransızların dünyaya şərab istehsalı dərsi 

verməsində, bəlkə həmin qalların da xidməti vardır.  

Apennin yarımadasına girdikdən sonra onlar, etrusklar yaşayan bütün ərazini 

tutmuşdular. Qallar etruskları qovur, bu torpaqlara sahib olurdular. Qalların başçısı 

Brenn Kluziyaya hücum etdikdə, romalıların kluziyalılara kömək etdiyini görüb, 

qoşunlarını Romaya tərəf apardı. Onsuz da Brenn romalılarla müharibə etmək üçün 

bəhanə axtarırdı. Romalılar qalları qarşılamaq üçün şəhərdən kənara ordu çıxardılar, 

lakin çox pis vuruşduqlarından, qallar tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldılar. Əgər 

qallar qaçan romalıları təqib etsəydilər, asanlıqla Romanı bütünlüklə yerlə yeksan 

edərdilər. Romalılar şəhəri təmizlədilər, Kapitolini möhkəmləndirdilər və özlərinə 

silah tədarük etdilər. Döyüşdən üç gün sonra şəhər ətrafında Brennin əsgərləri 

göründü və onlar şəhər darvazalarını açıq görüb Romaya girdilər. Yunanıstanda isə 

bu vaxt belə bir şaiyə yayıldı ki, Romanı uzaq şimal tayfaları olan hiperboreylər işğal 

etmişlər. Romanı tutduqdan sonra Brenn Kapitolini müşahidə etmək üçün xüsusi 

dəstə qoydu, özü isə Foruma yollandı. Onu şəhərlilərin bayramsayağı geyinməsi və 

gəzməsi heyrətə gətirdi. Qallar əllərinə düşən heç kəsə aman vermədilər, evləri qarət 

etməyə başladılar. Sonra düşmən şəhəri yandırdı və onu bütünlüklə dağıtdı. Təkcə 
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Kapitoli təpəsində olanlar təslim olmaq barədəki təklifi rədd etdilər. Mühasirə 

uzandıqca qalların çörək ehtiyatı azalmağa başladı. Düşmən qoşununun bir hissəsi 

şəhərdə qalıb, Kapitolini mühasirə etdi, digər hissəsi isə ətrafa dağılıb kəndləri viran 

qoyurdu. 

Onlar Ardey şəhərinə də hücum etdilər, bu şəhərdə sürgündə olan Kamill 

yaşayırdı. O, şəhərlilərə, xüsusən gənclərə müraciət edərək dedi ki, romalıların 

məğlubiyyətini qalların igidliyi hesabına yazmaq düzgün deyildir, bu bədbəxtlik 

taleyin işidir. Müharibə də yanğın kimi, məğlub olanların qaliblər tərəfindən məhv 

edilməsi ilə başa çatacaqdır. Gənclər onun çağırışını sevinclə qarşıladılar və 

silahlandırıldılar. Sonra ardeylilər gecə qalların düşərgəsinə hücum etdilər. Bu vaxt 

qallar sərxoş idi. Kamillin əsgərləri onların çoxunu qırdı. Bu xəbər ətraf şəhərlərə 

yayıldı. Kamillə hər tərəfdən, həmçinin qaçqın romalılardan kömək gəldi. Bu silahlı 

qüvvələr Kamilldən xahiş etdilər ki, onlara komandanlığı öz üzərinə götürsün. Lakin 

o, bunu yalnız Kapitolidəki vətəndaşlar onu bu vəzifəyə qanuni qaydada təsdiq 

etdikdən sonra qəbul edəcəyini bildirdi. Bir elçi çayı üzüb keçərək şəhərə girdi və 

onu Roma qarnizonu rəisinin yanına gətirdilər. Senat müzakirədən sonra Kamilli 

diktator təyin etdi. Elçi qayıdıb bunu Kamillə bildirdikdə, onun artıq 20 min nəfərlik 

silahlı dəstəsi var idi.  

Bu vaxt qallar Kapitoli təpəsinə qalxan izi görüb gecə yarısı oraya dırmaşmağa 

başladılar. Onlardan bir neçəsi zirvəyə çatdıqda nə adamlar, nə də itlər onların 

yaxınlaşdığını hiss etmədi. Təpədəki Yunona məbədində ilahəyə həsr edilmiş qazlar 

saxlanırdı. Onlar ac olduqlarından yatmamışdı. Qazlar yaxınlaşanları hiss edib, 

qışqıra-qışqıra qaçdılar və hamını oyatdılar. Romalılar düşmənin qabağına atıldılar. 

Keçmiş konsul Manli iki düşmənlə qarşılaşdı və onların hər ikisini qayadan atdı. 

Qalanlarını geri çəkilməyə məcbur etdilər. Sübh tezdən romalılar cinayətkar 

səhlənkarlıq etdiyinə görə qarovul rəisini qayadan atdılar. Bu igidliyinə görə əsgərlər 

Manliyə fəxri mükafat kimi öz ərzaq paylarını verdilər, bu yarım funt çörəkdən və 

1/4  yunan katilası həcmində şərabdan ibarət idi. Bu hadisədən sonra qallar ruhdan 

düşdülər. Ərzaq ehtiyatı da sürətlə azalırdı. Kamillin qorxusundan isə şəhərin ətrafına 

ərzaq yığmağa gedə bilmirdilər. Onlar artıq yeddi ay idi ki, şəhəri əllərində 

saxlayırdılar. Döyüşçülər arasında ölüm halları xeyli çoxalmışdı. Kapitolidə 

mühasirə olunanların da vəziyyəti yaxşı deyildi. Onların da aclığı artırdı, Kamilldən 

isə bir xəbər yox idi. Buna görə də hər iki tərəf danışıqlara başlamağı qərara aldı. 

Roma hərbi tribunu qalların başçısı Brennlə görüşdü. Sülh şərtlərinə görə, qallar min 

funt qızıl alıb şəhəri və şəhərə məxsus olan torpaqları təmizləməli idi. Qızıl 

gətirildikdə, qallar romalıları aldatmağa, hətta tərəzinin gözünü əyməyə başladılar. 

Romalılar təhqir olunduqda, Brenn istehza əlaməti kimi qılıncını çıxarıb tərəzinin 

üstünə qoydu. Hərbi tribun: bu nədir?-deyə soruşduqda qall bu "vae victis"- "dərd 

olsun məğlub olana" deməkdir - cavabını verdi. Bu sözlər çox keçməmiş zərb-məsələ 

çevrildi.  

Qallar və  romalılar mübahisə edən vaxt Kamillin qoşunları şəhərin 

darvazalarında göründü. Nə hadisə baş verdiyini bilən kimi o, romalıların yanına 

yollandı. Hamı onu diktator kimi hörmətlə qəbul etdi. O, qızılı tərəzidən götürməyi 

və liktorlarına verməyi əmr etdi, qallara isə çıxıb getməyi təklif etdi. O, dedi ki, 

romalılar vətəni qızılla yox, dəmirlə xilas etməyə adət etmişlər. İndi Brenn təhqir 
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olunmuşdu və dedi ki, romalılar müqaviləni pozdular. Kamill ona cavab verdi ki, 

müqavilə qanunsuzdur, ona görə də həqiqi sayıla bilməz, çünki o, diktator 

seçildiyindən ondan başlqa heç kəs belə müqavilə bağlaya bilməz. Onun sözləri 

Brenni daha da hiddətləndirdi. Hər iki tərəf qılınca əl atdı. Brenn tezliklə onlar üçün 

olan əlverişsiz şəraiti başa düşdü və qallar şəhərdən xeyli kənardakı düşərgələrinə 

geri çəkildilər. Sübh çağı Kamill onlara hücum etdi. Döyüş olduqca qızğın gedirdi. 

Düşmən məğlub edildi və böyük itki verdi. Düşərgə romalıların əlinə keçdi. Beləliklə 

Roma ağlasığmaz şəraitdə zəbt edildiyi kimi, daha ağlasığmaz qaydada xilas edildi. 

Şəhər vətəndaşları Romaya qayıtdılar.  

Bundan sonra Kamill latinlilərlə və etrusklarla bir neçə müharibə aparıb, onları 

da qələbə ilə başa çatdırdı. Lakin onun paxılları və düşmənləri içərisində Mark Manli 

seçilirdi. Bu həmin adam idi ki, qalları qayadan ataraq Kapitolinin ələ keçməsinə 

imkan verməmişdi. O xalqı müxtəlif vasitələrlə öz tərəfinə çəkirdi, xüsusən borc 

üstündə mühakimə olunanları məhkəmədə müdafiə edir, digərlərini zor tətbiq 

etməklə azad edir, qanunun belə adamlar üzərində icra olunmasına imkan vermirdi. 

Onun ətrafında, tərəfdarları olan kasıblardan ibarət bütün kütlə toplaşmışdı, Onlar 

hamıda vahimə yaradır, Forumda iğtişaş törədirdilər. Buna görə diktator seçilən 

Kvint Manlini dustaqxanaya saldırdı. Bu vaxt xalq yalnız böyük bədbəxtliklər vaxtı 

tətbiq edilən matəm paltarı geyindi. Senat üsyandan qorxub, Manlini azad etmək 

göstərişini verdi. Azad olunandan sonra o, özünü daha həyasız aparmağa başladı. O, 

çox sayda adamların qılığına girir, vətəndaşların bir hissəsini digərinə qarşı 

silahlandırırdı. Bu vaxt Kamill yenidən hərbi tribun seçildi. Manli isə məhkəməyə 

verildi. Məhkəmə iclası vaxtı müttəhim tez-tez əlini Kapitoliyə tərəf uzadaraq, öz 

igidliyini yada salırdı. Hakimlər çaş-baş qalmışdılar, nə günahların çoxluğuna görə 

ona bəraət vermək, nə də keçmiş igidliyinə görə ona qarşı qanunu tətbiq etmək 

istəmirdilər. Kamill bunu hiss edib, məhkəmə iclasını şəhərdən kənara çıxardı. 

Burada hakimlər ədalətli hökm verməyi qərara aldılar. O, təqsirkar elan edildi və 

Kapitoliyə aparılaraq orada qayadan atıldı. Eyni yer onun böyük xoşbəxtliyinin və 

dəhşətli bədbəxtliyinin şahidi oldu. İgidliyinə görə verilmiş "Kapitolili" ləqəbi onun 

faciəsinə son nöqtə qoyan yer kimi də yadda qaldı. 

Kamill qoca vaxtı diktator seçildikdə yenə qallarla vuruşmalı oldu. Qallar 

döyüşdə böyük itki verib qaçmağa üz tutdular. Bu Romanın alınmasından 23 il sonra 

baş vermişdi. Bu, onun son qələbəsi idi. 80 yaşlı Kamill şəhərdə yayılan taun 

xəstəliyindən m.ə. 364-cü ildə öldü. Romalılar ona böyük matəm saxladılar. Kamillin 

dövründə, 367-ci ildən etibarən konsullardan biri hökmən plebeylərdən seçilirdi.  

Roma respublikası qarşısında xüsusi xidmətləri olan Mark  Furi Kamill həm 

xarici düşmənlərə, həm də daxildən dövlətə qarşı olan qüvvələrə qarşı mübarizə 

aparmalı olmuş, Roma dövlətini böyük təhlükələrdən, alçaldılma və həqarətdən xilas 

etmişdir. Kamill 7 ay qalların əsarətində qalan Romanı bu biabırçı işğaldan azad 

etmiş, əbədi şəhərin möhtəşəm tarixinə parlaq səhifə yazmışdır. Lakin Kamillin 

qaraguruh üstündə qələbəsi əhəmiyyəti etibarilə heç də xarici düşmən üzərində 

çaldığı qələbədən geri qalmır. Manli və onun başçılıq etdiyi qaragüruh hakimiyyəti 

ələ keçirsəydi və ya onun qarşısı vaxtında alınmasaydı, şəhər iğtişaşlar, cinayətlər, 

başıpozuqluq və anarxiya məskəninə çevriləcəkdi. Kamillin qətiyyəti olmasaydı, 

qaragüruh Roma respublika quruluşunu məhv edəcək, buna nail olmasa da, ona elə 
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ağır zərbə vuracaqdı ki, uzun illər dövlət bu yaranı sağalda bilməyəcəkdi. Kamillin 

iradəsi ilə bir adam layiq olduğu cəzasını almaqla, Roma sosial sarsıntılar kimi 

dəhşətli xəstəlikdən azad oldu, dövlət quruluşu qorunub saxlandı və gənc respublika 

inkişaf, çiçəklənmə yoluna düşdü.  

Romanın qısa müddətə də olsa qallar tərəfindən işğal edilməsi şəhər sakinləri 

üçün necə ağır olsa da, onlar tezliklə şəhəri bərpa edə bildilər, öz iqtisadi və hərbi 

qüdrətlərini artırmağa nail oldular. M.ə. IV əsrin ikinci yarısında onlar orta İtaliyanı 

tutmaq uğrunda gərgin mübarizə aparır, hər şeydən əvvəl öz keçmiş müttəfiqləri ilə 

vuruşur, dağılmış Latin federasiyasının şəhərləri ilə müharibə aparırlar. Bu 

müharibələr üç Samnit müharibəsi adı altında məşhurdur. Birinci Samnit müharibəsi 

m.ə. 343-341-ci illərdə, ikinci - 327-304-cü illərdə, üçüncü müharibə isə 298-290-cı 

illərdə baş vermişdir. İtalik tayfalarına samnitlər başçılıq edir və onların ittifaqı 

üçüncü müharibə vaxtı xüsusi ilə güclənir, lakin son nəticədə romalılar qələbə 

çalmağa müvəffəq olurlar. Beləliklə tayfalar ittifaqı buraxılır və həmin tayfalar 

romalıların tabeliyinə keçir. Romalılar Pad (Po) çayından Lukaniyanın şimal 

sərhədlərinədək bütün orta İtaliya ərazisinə sahib olurlar. M.ə. III əsrin başlanğıcı 

Romanı daha da möhkəmləndirir, onun iqtisadi potensialını gücləndirir. Buna görə də 

bütünlükdə İtaliyaya sahib olmaq uğrunda mübarizənin sonuncu mərhələsi başlanır.  

Növbədə cənubi İtaliya şəhərlərinin işğal edilməsi durur. Bu şəhərlər "Böyük 

Yunanıstana" daxil idi və onların çoxunu, məsələn Neapolu yunanlar özləri 

salmışdılar. Bu şəhərləri tutmaq elə də böyük çətinliklər hesabına başa gəlmədi, 

çünki bu şəhərlər bir-birləri ilə də rəqabət aparır, bəzən hətta düşmənçilik edirdilər. 

Təkcə iri cənub şəhəri olan Tarent təcavüzə qarşı ciddi müqavimət göstərməyə cəhd 

edir, lakin öz güclərinə bütünlüklə bel bağlamadıqlarından tarentlilər kömək üçün 

Yunanıstandakı Epir çarı Pirrə müraciət edirlər ki, o, həyasız romalılara ağıl qoysun. 

Pirr böyük ordu ilə dənizdən keçərək İtaliyaya gəlir və yarımadanın cənubunda 

əvvəlcə uğurlu döyüşlər aparır. O, romalılar üzərində iki mühüm qələbə qazanır: m.ə. 

280-ci ildə Herakleya yaxınlığında, ikincisini isə 279-cu ildə Auskulum yaxınlığında. 

Lakin son qələbə ona çox baha başa gəlir. Pirr böyük itki verir. O, özü etiraf edir ki, 

bir də belə qələbə çalsa, tək özü qalacaqdır. Buradan da istehza mənasında işlənən 

"Pirr qələbəsi" sözləri qalmışdır. Bundan sonra Pirr qalan qoşunlarını da götürüb 

Siciliyaya gedir və burada karfagenlilərlə vuruşur, lakin heç nə əldə edə 

bilmədiyindən, yenidən İtaliyaya qayıdır. 275-ci ildə o, Benevent şəhəri yaxınlığında 

romalılarla son döyüşə girir və darmadağın edildikdən sonra İtaliyadan qaçmağa 

məcbur olur. Pirri məğlub edən Mani Kuri Dentat da Tsintsinnat kimi kənddən 

çıxmışdı, kasıb idi, bütün İtaliyanı Romaya verdikdən sonra yenə öz kiçik sahəsini 

xışla becərməyə qayıtdı.  

Bundan bir qədər sonra romalılar Tarenti və digər şəhərləri tutmağa müvəffəq 

olurlar. Bütün bu müharibələr nəticəsində Roma Messina boğazından (Apennin 

yarımadası ilə Siciliya adası arasındakı boğaz) Rubikon çayına qədər, başqa sözlə 

Tsizalpiya Qalliyasına qədər bütün İtaliyanı əlinə keçirir. Roma Aralıq dənizi 

sahilindəki ən qüdrətli dövlətlərdən birinə çevrilir. Roma təcavüzü artıq yarımadanın 

sərhədlərindən kənara çıxmağa can atır. Lakin bu təcavüz daha güclü hərbi potensial 

tələb edir. İtaliya ərazisinin əyalətə çevrilməsi öz legionlarına əlavə olaraq köməkçi 

ordulardan və kohortalardan (müttəfiq şəhərlərin orduları romalılarla birlikdə 
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vuruşduqda belə adlanırdı) ibarət canlı qüvvə əldə etməyə, həm də bu böyük ordunu 

saxlamaq üçün lazım olan xərcləri çəkməyə imkan verdi.  

Uzun müharibələr aparan Roma əsaslı surətdə özünün hərbi təşkilatını 

yaratmışdı. Müasir dillə desək, Roma hərbi doktrinası hücum xarakteri daşıyırdı, 

əlavə torpaqlar tutmaq üçün işğal müharibələri aparmağı, sonralar isə o vaxtkı 

dünyaya hakim olmağı nəzərdə tuturdu. Roma ordusu xalq könüllülərindən ibarət idi, 

roma vətəndaşı üçün orduda xidmət nəinki borc, həm də şərəf işi idi. Yuxarıda 

göstərdiyimiz kimi, hərbi xidmət stajı olmayan adam dövlət vəzifəsi tuta bilməzdi. 

Respublikanın erkən dövrlərində orduda xidmətə görə haqq verilmirdi, döyüşçü öz 

silahı və yeməyi məsələsini də həll etməli idi, təkcə süvarilər dövlətdən at və ya onun 

alınması üçün müəyyən məbləğdə pul alırdı. Sonrakı dövrlərdə, xüsusən 

yarımadadan kənara yürüşlər başlayanda, döyüşçülər maaş alırdı. Roma ordusu hər 

biri 6 min döyüşçüdən ibarət olan legionlardan ibarət idi. Hər legionda 30 manipul, 

hər manipulda isə iki senturiya, hər legionda həmçinin 300 süvari və ya 10 turma var 

idi. Roma ordusuna bir qayda olaraq konsullar başçılıq edirdi. Ən təhlükəli dövrlərdə 

isə yarım il müddətinə diktator təyin edilirdi. Köməkçi qoşunlar isə legionlardan 

fərqli olaraq Roma vətəndaşlarından deyil, zəbt edilmiş İtaliya torpaqlarından olan 

adamlardan - müttəfiqlərin əhalisindən təşkil edilirdi. Maaş verilməsi qaydası 

başlanmaqla könüllü ordu nizami orduya çevrildi. Döyüşçü hərbi xidmətə girərkən o, 

rəislərin göstərişlərinə tabe olmağa və öz qüvvəsi daxilində onları icra etməyə and 

içirdi. Şəhərlər yeni əsgərləri yığır, onlara and içdirirdilər.  
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PUNİYA MÜHARİBƏLƏRİ 

 

Romalılar İtaliyanın iqtisadi potensialına sahib olduqdan sonra öz nəzərlərini 

Siciliya adasına dikdilər. Bu ada geniş və çox məhsuldar torpaqlara malik idi, onun 

kənd təsərrüfatı yaxşı inkişaf etmişdi. Bu dövrdə Siciliyanın böyük hissəsinə 

Karfagen nəzarət edirdi.  

Karfagen Aralıq dənizi sahilindəki qüdrətli dövlətlərdən biri olub, Afrikanın 

şimalında (indiki Tunis ərazisində) yerləşirdi. Bu gözəl şəhəri m.ə. 825-ci ildə 

finikiyalılar, Tir şəhərindən olanlar salmışdılar. Deməli, bu şəhər Romadan da əvvəl 

meydana gəlmişdi. Karfagen Romadan xeyli əvvəl güclü donanmaya malik 

olduğundan dəniz ticarəti ilə çox varlanmışdı. Karfagen tacirləri Aralıq dənizinin hər 

tərəfinə üzürdülər, hövzənin xammal və hazır mallarının bölünməsi məhz bu şəhərdə 

mərkəzləşmişdi. Bundan başqa Karfagen inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı ölkəsi hesab 

olunurdu. Ona görə də siyasi hakimiyyət torpaq sahibkarlarına və tacirlərə məxsus 

idi. Karfagendə də respublika quruluşu mövcud idi. Lakin burada xalq yığıncaqları 

daha az rol oynayırdı. Burada Roma senatına və ya Afina 500-lər şurasına bənzəyən 

300-lər şurası var idi. Karfagen ordusu muzdlu əsgərlərdən və Karfagendən asılı olan 

tayfaların göndərdiyi dəstələrdən ibarət idi. Yüksək hərbi vəzifələri karfagenlilər 

tuturdular və bir qayda olaraq hərbi rəislər böyük siyasi nüfuza malik olurdular. Öz 

texniki təchizatına görə Karfagen ordusu başqa ordulardan yuxarıda dururdu, orduda 

mühasirə maşınlarından, döyüş fillərindən istifadə olunurdu. Ən başlıcası isə 

Karfagen əsasən 50 avarlı gəmilərdən ibarət güclü hərbi donanmaya malik idi.  

Hələ m.ə. VII əsrdə Aralıq dənizinin iri ticarət mərkəzinə çevrilən Karfagen 

özünün əlverişli coğrafi şəraitindən istifadə edib, bu rayonda ağalıq iddiasına düşdü. 

Yunan kolonistləri ilə Siciliyada, Liquriyada və Pireney yarımadasında, həmçinin 

qədim ispan dövləti olan Tartesslə qızğın müharibə aparan Karfagen, etrusklarla 

ittifaqda Tartessi məhv etməyə müvəffəq oldu. Karfagen şimali Afrika, cənubi 

İspaniya, qərbi Siciliya və Sardiniyanın geniş ərazilərini özünə tabe etdi. III əsrin 

ortalarında isə bütün Siciliyanın faktiki olaraq ağasına çevrildi. Belə bir dövrdə 

Aralıq dənizində Karfagen öz ticarət inhisarını saxlamağa cəhd göstərirdi. Ona görə 

də bu sahədə rəqibin meydana gəlməsi ciddi təhlükə yaradırdı və iki güclü rəqibdən 

birinin məhv və ya tabe edilməsi "dünya" dövlətinin yaranmasına səbəb ola bilərdi. 

Roma məhz öz rəqiblərini aradan götürməklə dünya dövlətinə çevrilə bildi. Lakin 

Karfagen hökmdarları da belə bir arzu ilə yaşayırdılar ki, bütün eykumenanı əhatə 

edən dövlətin mərkəzi Karfagen olsun.  

Karfagen sərkərdəsi Hamilkar Barka və onun oğlu Hannibal da öz qarşılarında 

belə bir məqsəd qoymuşdular. Lakin çox vaxt qarşıya qoyulan məqsədlə hadisələrin 

gedişi və son nəticə nəinki bir-birinə uyğun gəlmir, hətta bu məqsədi qarşıya 

qoyanların özünün və onların arxalandığı böyük qüvvənin məhvinə səbəb olur. Polibi 

xəbər verir ki, Karfagenlə Roma arasındakı ilk müqavilə respublikanın lap ilk 

çağında Lutsi Yuni Brutun və Mark Horatsinin konsulluqları dövründə bağlanmışdı 

və bu Persiya çarı Kserksin Yunanıstana müdaxiləsindən 29 il əvvəl, başqa sözlə 

509-cu ildə baş vermişdi. Bu müqavilə dəniz ətrafında ticarət məsələlərini nizama 

salır və əsasən Karfagenin öz sahillərindəki inhisarını təsbit edirdi. Roma ilə 

Karfagenin ikinci müqaviləsi 348-ci ilə təsadüf edir, bu əsasən birinci müqavilənin 
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şərtlərini dəqiqləşdirir, buna görə də  bu müqavilənin 500-cü ildə bağlandığı da iddia 

edilir. Sonralar bu müqavilələr təzələnir. Lakin hətta Pirr kimi ümumi düşmənlə 

mübarizə də bu iki dövləti bir-birinə o qədər də yaxınlaşdırmır və onların 

münasibətlərini heç də mehriban münasibətlər adlandırmaq olmazdı. Pirr Siciliyaya 

üzüb gəldikdə özünü adanın çarı elan etdi və təklikdə qalan karfagenlilər öz 

düşmənlərindən bir neçə məğlubiyyət aldılar, təkcə Lilibey limanını əldə saxlaya 

bildilər. Romanın onlara heç bir kömək göstərmədiyini görən karfagenlilər ittifaq 

öhdəliklərini pozaraq, düşmənə sülh təklif etdilər.  

Nəhayət Pirr Siciliyadan İtaliyaya qovuldu, bəlkə də Romanın hucumu 

təhlükəsi altında italik müttəfiqlərinin xahişlərinə görə adanı tərk etdi. Bu hadisədən 

sonra Roma ilə Karfagen arasındakı ittifaqdan söhbət gedə bilməzdi. Əksinə, onların 

arasında qarşıdurma bərpa olundu və bu münaqişə qorxusu yaratdı. 306-cı il 

müqaviləsinin qarşılıqlı olaraq pozulması baş verdi: Karfagen Roma hücumuna qarşı 

Tarentə kömək göstərməyə cəhd etdi, romalılar isə Siciliyadakı Messana şəhərinin 

işinə qarışdılar. Bunlar müharibənin başlanması üçün bəhanə oldu və 264-cü ildə 

Birinci Puniya müharibəsi başlandı. 264-262-ci illər kampaniyasında romalılar 

Sirakuza çarı ikinci Hieronu öz tərəflərinə keçməyə məcbur etdilər və Karfagen siysi 

cəhətdən izolə olundu. Belə başlanğıc müharibənin son nəticəsini əvvəlcədən həll 

etdi. Buna qədər Sirakuza çarı Karfagenin müttəfiqi idi və bu Karfagenə bütün adada 

ağalıq etmək imkanı verirdi.  

Bir qədər sonra karfagenlilər özlərinin adadakı mühüm strateji məntəqəsini 

itirdilər. Bundan sonra onların ixtiyarında bir neçə sahil şəhəri qaldı, onlar da 

dənizdən təchiz və müdafiə olunurdu. Rəqiblər qarşısında qurtarmaq bilməyən, 

üzücü müharibə perspektivi açılırdı. Karfagen təkcə dəniz qüvvələri vasitəsilə 

müharibəni uda bilməzdi. Roma da təkcə quru qoşunları vasitəsilə müharibəni uğurla 

sona çatdıra bilməzdi. Ona görə də birincinin qarşısında döyüşkən piyada qoşunu 

yaratmaq vəzifəsi meydana çıxdı, ikinci isə qısa müddətdə özünə yeni hərbi gəmilər 

qayırmaq və dənizçiləri öyrətmək zərurəti qarşısında qaldı.  

Bu yarışda Roma hərbi xadimləri qalib gəldilər. Karfagen gəmisi - penteranın 

nümunəsindən istifadə edib, romalılar artıq 260-cı ildə 120 gəmidən ibarət 

donanmaya sahib oldular. Romalılar dəniz döyüşündə yeni taktika işləyib 

hazırladılar. Onlar abordaj körpüləri icad etdilər, bu körpülər vasitəsilə düşmən 

gəmisinə keçir və əlbəyaxa döyüş aparırdılar. Bu yolla romalılar dəniz döyüşündə də 

öz piyadalarının üstünlüyündən istifadə etməyə başladılar. Romalılar 259-cu ildə 

dəniz döyüşündə qalib gəldilər, bu döyüşdə onlar Puniya donanmasının yarısına 

qədərini - 50 gəmini batırmışdılar və əsir götürmüşdülər. Bu vaxt romalılar Karfageni 

Afrika ərazisində də diz çökdürmək imkanı əldə etdilər. Bu məqsədlə Afrikaya 4 

legion göndərildi. Konsul Requl Karfagenin bütün Afrika torpaqlarını öz nəzarəti 

altına götürdü və üsyan etmiş liviyalıları özünə müttəfiq etdi.  

Karfagen hökuməti Siciliya və Sardiniyanın itirilməsi ilə razılaşıb, 

müharibədən çıxmaq istədi. Lakin romalılar üçün bu az idi. Onlar danışıqlar vaxtı 

tələb etdilər ki, puniyalılar öz hərbi donanmasını məhv etsinlər və gəmiləri Romaya 

verməyi öz öhdələrinə götürsünlər. Bu şərtlərin qəbul edilməsi Karfagenin bir böyük 

dövlət kimi ləğv olunması və onun birbaşa Roma asılılığına keçməsi demək idi. Buna 

görə karfagenlilər müdafiə olunmağı qərara aldılar. Siciliyadan qoşunları geri 
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çağırmaqla və yunan muzdlularından ibarət yeni ordu yaratmaqla, istedadlı sərkərdə, 

spartalı Ksantippin başçılığı altında karfagenlilər Tupet yaxınlığında Requlun 

ordusunu darmadağın etdilər. Requl özü isə Karfagen əsirliyində öldü. Romalıların 

liviyalı müttəfiqlərinə karfagenlilər qanlı toy tutdular.  

Lakin hərbi əməliyyatlar Siciliyada bərpa edildikdə puniyalılar üçün bu 

olduqca əlverişsiz şərait yaratdı. 251-ci ildəki döyüşdə karfagenlilər 120 döyüş fili 

itirdilər. Bir-birinin ardınca Siciliyadakı şəhərlər itirilməyə başladı. Karfagenin təkrar 

sülh bağlamaq cəhdi heç bir nəticə vermədi. Bu vaxt karfagenlilər Roma 

donanmasına böyük zərbə endirdilər.  

Nəhayət, on üç illik taqətdən salan mübarizədən sonra tərəflər başlanğıc 

vəziyyətinə qayıtdılar və bu illərdən sonra da onlar qəti qələbədən çox uzaq idilər. 

247-ci ildə Siciliyadakı Karfagen donanmasına Hamilkar Barka komandan təyin 

edildi və elə bu vaxtlar onun oğlu, gələcək böyük sərkərdə Hannibal anadan oldu. 

Hamilkar İtaliyanın cənubuna viranedici hücumlar etdi. Ancaq müharibənin taleyi 

Siciliyada həll olunurdu və Hamilkar qüvvələri bura cəmləşdirdi. Tərəflər yumruq 

davası kimi bir-birinə zərbələr endirirdilər. 243-cü ildə romalılar yenidən özlərinə 

200 gəmidən ibarət donanma düzəltdilər. Həmin donanma dənizdə görünəndə, 

Hamilkar Barkanın Karfagenlə əlaqəsi kəsildi.  

Eqat adaları yanındakı dəniz döyüşündə Karfagen eskadrası darmadağın edildi 

və əlacsız qalan Karfagen hakimiyyəti Hamilkar Barkaya sülh bağlamaq 

səlahiyyətini verdi. Karfagenlilər müharibəni qurtarmağı təklif etdilər, bu romalıların 

ürəyindən oldu, çünki dövlətin xəzinəsi boş idi. Konsul Katull Hamilkarın təklifini 

sevinclə qəbul etdi. Konsul tələb etdi ki, Hamilkarın döyüşçüləri Siciliyanı silahsız 

tərk etsinlər. Lakin puniyalılar hər adambaşına 10 denari pul verməklə, adadan köçüb 

getdilər. Sülh şərtlərinə görə, Polibinin yazdığı kimi, karfagenlilər Siciliyanı 

boşaltmalı, Sirakuza çarı ilə müharibə etməməli idilər. Onlar romalılara bütün əsirləri 

qaytarmalı və iyirmi il ərzində 2200 evbey talant həcmində gümüş verməli idilər. 

Karfagenə öz gəmilərini Romanın və müttəfiqlərinin nəzarətində olan rayonlara 

göndərmək qadağan olundu. Məğlub olan Karfagen bütünlüklə Siciliyadan imtina 

etməli olsa da, öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi. Həm də Karfagen böyük 

dövlət vəziyyətini saxlamağa müvəffəq oldu. Bu isə Roma üçün heybətli düşmənin 

qalması demək idi və buna görə də Senat müqaviləyə narazılığını bildirib, onu 

ratifikasiya etməkdən imtina etdi. Ancaq müqavilədəki təzminatın həcmi artırıldı və 

onun ödəmə müddəti iki dəfə azaldıldı. 241-ci ildə sülh müqaviləsi imzalandı, 

müharibə başa çatdı. Bu, üzücü müharibə 23 il davam etdi, qalib gələn Romanı da 

taqətdən saldı. 

Bir az sonra Karfagen öz mövcudluğu üçün ölüm-dirim mübarizəsinə girdi. 

Hamilkar isə bu mübarizəyə başçılıq etməli oldu. Hər şey kiçik xəsislikdən başlandı. 

Karfagen hökuməti özünün 20 minlik ordusunu Lilibeydən Afrikaya köçürməli və 

onlara maaş və mükafat verməli, heç bir qiyam baş verməməsi üçün bu muzdla 

tutulan adamları vətənlərinə - İberiyaya, Qalliyaya, İtaliyaya, Yunanıstana, qonşu 

Afrika ərazilərinə göndərməli idi. Lakin hökumət istəyirdi ki, muzdlu əsgərləri onlara 

düşən maaşı almaqdan imtina etməyə məcbur etsin. Ona görə də hökumət onları 

Karfagendən buraxmadı, bunun nəticəsində isə şəhərin normal həyatı tezliklə 

pozuldu. Təkcə gecələr deyil, günün günorta çağı da qarət və qətllər baş verirdi. Heç 
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kəs özünü təhlükəsiz hesab etmirdi. Hakimiyyət vəziyyətə nəzarət edə bilmirdi və 

qorxulu hadisədən yaxasını qurtarmaq üçün muzdluları cənuba göndərdi və əslində 

öz əli ilə qiyam mərkəzi yaratdı.  

Muzdlular, məvaciblərindən əlavə Hamilkar Barkanın vəd etdiyi kimi xeyli pul 

gözləiyrdilər. Onların yanına Liviya hökmdarı - o vaxtlar strateq olan Hannon gəldi. 

Hannon onlara pul paylamaq əvəzinə, Karfagenin çətin vəziyyətindən danışmağa 

başladı, axırda isə muzdlulara hətta öz maaşlarının bir hissəsindən imtina etməyi 

təkid etdi. Buna təbii reaksiya kimi düşərgədə iğtişaş başlandı, əsgərlər hiddətli 

çıxışlar etdilər və artıq bu fırtınalı dənizi yatırmaq çətin idi. Hannon puniya dilində 

danışırdı, qall, iber, liquriyalı, balear, liviyalı, yarımyunan muzdlu əsgərlər bu dili 

başa düşmürdülər, az-çox onları könüllü tərcüməçilər başa salırdı. Danışıqları kəsib, 

muzdlu əsgərlər Karfagenə tərəf hərəkət etdilər. Üsyanın başlanmasının qarşısını 

almaq üçün hökumət indi hər şeyə hazır idi. Lakin gecikən güzəşt, muzdluları yeni 

tələblər irəli sürməyə təhrik etdi. Onlar müharibədə olan atlarının da pulunu tələb 

etdilər. Muzdlular arasında elə adamlar var idi ki, onlar heç bir sazişin əldə 

edilməsinə razı deyildi. Onlar güman edirdilər ki, ordusuz Karfagen üzərində asan 

qələbə çala bilərlər. Onların arasındakı kampaniyalı Spendi və liviyalı Matos 

hökumətin təkliflərinə qarşı müqavimətə başçılıq etdilər.  

Matos açıqca qiyama çağırırdı. Qiyam başlandı və qiyamçılar Karfagen 

hökumət nümayəndələrini dustaq götürdülər. Liviya şəhərlərindən qiyamçılara 

kömək gəldi. Polibinin yazdığına görə, döyüşçülərə 70 min liviyalı qoşuldu. Əsgər 

qiyamı xalq azadlıq müharibəsinə - Liviya müharibəsinə çevrildi. Qiyamçılar iki gün 

Puniya şəhəri Utika və Hippakriti (çar Hipponunu) mühasirəyə aldı və bununla 

Karfageni Afrika materikindən ayırdı. Hannonun başçılığı altında yeni muzdlu ordu 

toplandı, şəhər sakinləri səfərbərliyə alındı və qiyamçıların düşərgəsinə hücum 

edildi. Fillər müdafiə xəttini yardılar, qiyamçılar qaçdılar və yaxındakı təpədə 

möhkəmləndilər. Bu vaxt Hannon başladığı işi başa çatdırmadan, Utikaya istirahətə 

qayıtdı. Qiyamçılar bu başısoyuqluğu görüb onlara hücum etdi, çoxlarını qətlə 

yetirdi, qalanlarını isə qaçmağa məcbur etdi.  

Belə bir vaxtda yeni Puniya qoşunlarına komandanlıq Hamilkar Barkaya 

tapşırıldı. Onun sərəncamında 70 döyüş fili və 10 min döyüşçü var idi. Hamilkar 

düşmənin arxasına çıxıb, əlbəyaxa döyüşdə onları məhv etdi. Qiyamçılar 

məğlubiyyətə baxmayaraq, çar Hipponu şəhərinin mühasirəsinə böyük ümid 

bəsləyirdilər. Sonra qiyamçılar Hamilkarı bir vadidə tələyə saldılar. Karfagen 

qoşunları məhv olmaqla üz-üzə gələndə, qiyamçıların rəhbəri Matos Karfagenin 

məğlubiyyətində maraqlı olmayan Numidiya aristokratiyasından kömək qəbul 

etməklə, ciddi səhvə yol verdi. Numidiya aristokratının xəyanəti nəticəsində 

Hamilkar qiyamçılara bu dəfə də qalib gəldi. Onlar böyük itki verdilər. Ancaq 

gözlədiklərinin əksinə, Hamilkar hərbi əsirlərə çox mərhəmətlə yanaşdı. Lakin 

qiyamçıların qalan hissəsi özlərini daha da qəddarcasına aparır, puniyalı əsirləri edam 

edirdilər. Hamilkar və Hannon öz ordularını birləşdirdilər. Lakin öz aralarında onlar 

razılığa gələ bilmədiyindən Hannon ordunu tərk etdi. İndi Hamilkara əsgər başçısı 

olduğunu sübut etmək lazım idi. Qiyamçıların qəddarlığına o da qəddarlıqla cavab 

verməyi qərara aldı, əsirləri öldürməyə əmr verdi və onları vəhşi heyvanların 

qabağına parçalanmağa atdırdı. Bu çətin anda Roma puniyalıların ərzaqla təmin 
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edilməsini təşkil etdi və Utikanın Roma ittifaqına daxil olması təklifinə rədd cavabı 

verdi. Hamilkar düşməni böyük və kiçik toqquşmalarla taqətdən saldı və nəhayət iki 

yerə bölünən qiyamçıların bir hissəsini mühasirəyə aldı. Mühasirədə olanlar arasında 

aclıq başlandı. Hamilkar qiyamçıları kütləvi surətdə məhv etdi. Nəhayət, 

qiyamçıların Matosun başçılıq etdiyi sonuncu hissəsi də darmadağın edildi. Matos isə 

əsir düşdü. Karfagen dövlətini sarsıdan və 241-239-cu illərdə üç il davam edən 

muzdlu əsgərlərin, liviya kəndlilərinin və qaçmış qulların qiyamı belə başa çatdı.  

Qiyamı yatırtmağa nail olan Hamilkar Barka (Barka-ildırım deməkdir) 

Karfagendə böyük nüfuz qazandı və Romadan qisas almaq üçün, onunla yeni 

müharibəyə can atan hərbi partiyaya başçılıq etdi. Bu müharibə üçün platsdarm kimi 

o, İspaniyanı seçdi və Pireney yarımadasının xeyli hissəsini özünə tabe etdi. 

İspaniyanın işğal edilməsi vaxtı Hamilkar həlak oldu, çayda batıb öldü. Orduya 

komandanlıq əvvəlcə onun kürəkəninin, sonra isə oğlu - məşhur sərkərdə Hannibalın 

əlinə keçdi. Artıq bu vaxtdan faktiki olaraq Roma ilə yeni müharibə məsələsi həll 

edilmişdi. Hannibala atası romalıları əzmək və məhv etmək hissini təlqin etmişdi. Tit 

Livinin yazdığı kimi, Hamilkar oğlanlarını şir kimi yedizdirirdi ki, onları romalıların 

üstünə qısqırtsın. Hannibalın tərbiyəsində, onun doqquz yaşında olarkən içdiyi and 

xüsusi yer tutur. Atası uşağı məbədə gəlməyə və qurban verilməsində iştirak etməyə 

məcbur etdi, oğlu ondan romalılara nifrət irsini götürməli idi. Ona görə də Hannibal 

mehrab qarşısında Romaya əbədi nifrət andı içdi. Bu hadisə gələcək sərkərdənin 

yaddaşında həmişəlik qaldı. Sonralar bunu Hannibal Selevkid dövlətinin çarı III 

Antioxa söyləmişdi.  

Hamilkarın kürəkəni Hazdrubal səkkiz il ərzində İspaniyada olan orduda 

komandan oldu. O, çox vaxt gücdənsə, ağılın köməkliyi ilə hərəkət edərək, bir sıra 

kiçik çarlarla ittifaq bağladı. Lakin o, özünü qoruyub saxlaya bilmədi. Öz ağasının 

edam edilməsindən hiddətlənən barbarlardan biri, hamının gözü qarşısında 

Hazdrubalı qətlə yetirdi. Bundan sonra gənc Hannibal orduya komandan elan edildi. 

Lakin onun atasının köhnə rəqibi Hannon hələ İspaniyaya gedən gələcək sərkərdə və 

onun atası haqqında nalayiq sözlər danışmağa başladı ki, Hazdrubal özünün zərif 

gəncliyi ilə Hannibalın atasına ləzzət verdiyi kimi, özünün də onun oğlundan eyni 

xidməti tələb etmək hüququ vardır. O, karfagenlilərə xəbərdarlıq edirdi ki, əgər bu 

cavan oğlan qanunlara tabe olmasa, "kiçik alov böyük yanğın törədəcəkdir".  

Hannibal İspaniyaya gəldikdən sonra hamının diqqətini cəlb etdi. O, çox şeydə 

atasına bənzəyirdi. O, həm idarə etməyi, həm də tabe olmağı eyni dərəcədə bacarırdı. 

O, olduqca cəsur idi, özünü təhlükələrə atırdı, qızmar istiyə də, şaxtaya da eyni 

qaydada dözürdü. O, yemək-içməyə də biganə idi, ləzzət üçün deyil, təbiətin tələb 

etdiyi qədər yeyirdi. Yalnız işdən azad olan vaxtlarda, gecə və gündüzlüyündən asılı 

olmayaraq yatırdı. Lakin bu ləyaqətlərlə yanaşı onun eybəcər qüsurları da var idi. 

Onun müqayisə olunmayan qəddarlığı və xəyanəti var idi. Düzgünlük, ləyaqət 

məsələlərinə əhəmiyyət vermirdi. Sərkərdə olduqdan sonra o, Saquntla müharibə 

etməyi qərara aldı. Ən başlıca vəzifəsi kimi, elə bil ona İtaliyanı əyalət kimi həvalə 

etmişdilər və Roma ilə müharibə etməyi tapşırmışdılar. Əslində Saquntla müharibə 

etmək, Romanı müharibəyə dəvət etmək idi. Çünki bu şəhər Roma ilə ittifaqda idi.  

Hannibal öz qoşunlarını Yeni Karfagenə qış düşərgəsinə çəkdi. Romalılar 

deyirdi ki, Hannibalın əsgərləri İspaniyada adam əti yeyirmişlər, buradan 
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"kannibalizm" məfhumu yaranmışdır. Bir qədər sonra isə o, Saquntun mühasirəsinə 

başladı. Roma İspaniyaya səfirlik göndərdi ki, Hannibalı bu hərəkətdən çəkindirsin. 

Nəhayət, puniyalılar hücuma keçdilər, taranla şəhər divarlarını dağıtmağa başladılar. 

Hər iki tərəf divarın yarığına atıldılar və döyüş başlandı. Lakin vuruşmanın nəticəsi 

aydın deyildi. Saquntlular puniyalıları şəhərdən çıxardılar və düşərgələrinə qovdular. 

Bu vaxt Hannibala Roma elçilərinin gəldiyini xəbər verdilər. Lakin sərkərdə onları 

qəbul etmədi və Karfagenə göndərdi. Hannibal həmçinin vətənə, öz tərəfdarlarına 

hazır olmaq barədə xəbər göndərdi. Ona görə də Roma səfirlərinin missiyasının 

sonrakı mərhələsi də uğursuzluqla nəticələndi. Səfirlər qəbul ediləndə, təkcə Hannon 

Roma ilə müqavilənin müdafiəçisi kimi çıxış etdi. O, senata and verməklə müraciət 

etdi ki, Saqunt müharibəsi vasitəsi ilə Roma ilə müharibəni qızışdırmasınlar. Yada 

saldı ki, o, onları Hamilkarın oğlunun orduya göndərməkdən çəkindirmişdi. Çünki 

Qərbdən onun ruhu oğluna keçəcəkdir. Bu gənc orduya yalnız çar hakimiyyətini ələ 

keçirmək məqsədilə getmişdi və niyyəti bir-birinin ardınca müharibə aparmaq idi. Bu 

yolla o, özünü daim silah və legionlarla əhatə etməyə çalışırdı. Məgər siz 

düşməninizi, özünüzü tanımırsınızmı, hər iki xalqın xoşbəxtliyini bilmirsinizmi? 

Saquntun xarabalıqları, - qoy mənim gələcəyi görməyim təki yalan çıxsın! - bizim 

üstümüzə töküləcəkdir. Mən bu gəncə ona görə belə qızğınlıqla nifrət edirəm ki, o, 

Furiya (intiqam ilahəsi) kimi bu müharibəni başlamışdır. Onu elə yerdə gizlətmək 

lazımdır ki, oradan onun nə adı, nə ondan bir xəbər gəlib çatmasın, orada bizim dinc 

şəhərimizi narahat etməyə onun heç bir imkanı olmasın. Biz Romaya səfirlik 

göndərib, Roma senatından üzr istəməliyik. Digər elçilər isə Hannibala qoşunları 

Saquntdan geri çəkməyi əmr etməlidir və sonra müqavilənin xatirinə, onun özünü 

romalılara verməlidir. Üçüncü səfirlik isə Saqunta göndərilməlidir ki, sakinlərə 

dəymiş ziyanı ödəsin. Hannon çıxışını bitirdikdə, senat kiçicik istisna ilə Hannibalın 

tərəfdarı olduğuna görə, ona heç bir cavab vermədi. Romalılara isə belə cavab 

verdilər ki, müharibəni Hannibal deyil, saquntlular başlamışdır, Roma isə Saqunta 

görə öz köhnə müttəfiqi olan Karfagen barədə ədalətsiz hərəkət etmişdir.  

Bu danışıqlar gedən vaxt Hannibal öz işini görməkdə davam edirdi. O, 

qoşunlarına elan etdi ki, şəhər alınanda bütün qənimət əsgərlərə qalacaqdır. Əsgərlər 

bundan elə cuşə gəldilər ki, onların qarşısını heç nə ala bilməzdi. Saquntlular kömək 

üçün hara müraciət etməyi belə bilmirdilər. Hannibalın tələbinə görə, saquntlular 

bütün qızıl və gümüşü düşmənə verməli, özləri isə adama bir paltarla şəhəri tərk 

edib, puniyalıların göstəriş verdiyi yerdə yaşamalı idilər. Romalılara bəslədikləri 

ümidin boşa çıxdığını görən saquntlulara, sülh şərtləri Hannibal tərəfindən, onların 

qalibi kimi irəli sürülürdü. Saquntluların Hannibalın yanına göndərdiyi elçi bu 

tələbləri onlara çatdırırdı. Elçi öz həmşəhərlilərinə dedi ki, yaxşısı budur Hannibala 

tabe olaq, nəinki yol verək ki, düşmən müharibənin qanunlarına uyğun olaraq sizi 

öldürsün, yaxud da sizin gözünüzün qarşısında arvad və uşaqlarınızı qul olmağa  

aparsın. Birdən toplaşmış kütlədən şəhərin birinci şəxsləri ayrılıb, həm ictimai, həm 

də özlərinin qızıl və gümüşünü meydana daşımağa başladılar, tələsik tonqal yandırıb, 

onların hamısını oda atdılar. Bu vaxt Hannibal şəhərə hücum etdi. Bir andaca Saqunt 

zəbt edildi. Hannibal bütün yaşlı adamların hamısını bir nəfər kimi öldürməyi əmr 

etdi. Şəhərlilərin çoxu öz arvadları və uşaqları ilə evlərinə yığışıb qapını bağlayıb, 
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özləri içəridə ola-ola evlərini yandırdılar. Digərləri isə əllərində silah düşmənin 

üstünə atılıb son nəfəslərinə qədər vuruşdu.  

Karfagendən qayıdan səfirlər onların düşmən əhval-ruhiyyəsini xəbər 

verdikdə, Romaya Saquntun darmadağın edilməsi məlumatı da gəldi. Senatorlar 

bundan elə hiddətə gəldilər ki, elə bil düşmən Roma divarları qarşısında dayanmışdı. 

Ona görə də xalq yığıncağına karfagenlilərə müharibə elan etmək təklifi verildi. Ordu 

döyüş hazırlığına gətirildi. Lakin müharibəni başlamaq, bütün adətlərə əməl etmək 

üçün yenidən Afrikaya beş nəfərdən ibarət səfirlər göndərildi, onların içərisində 

Kvint Fabi də var idi. Onlar karfagenlilərdən soruşmalıydılar ki, Hannibala Saquntu 

mühasirə etmək tapşırığını dövlətmi vermişdir? Səfirlər Karfagen senatına daxil 

olanda Kvint Fabi məhz bu sualı onlara verdi. Bu vaxt bir karfagenli cavab verdi ki, 

romalılar bizə ilk səfirləri göndərəndə də və onlara Hannibalı öz şəxsi məsuliyyəti 

hesabına Saquntu mühasirəyə almış adam kimi verilməsini tapşıranda da tələsik və 

təhqiramiz hərəkət etmişdilər. İndiki səfirliyin tələbi ondan daha sərtdir. O vaxt siz 

təkcə Hannibalı ittiham edirdiniz və yalnız onun verilməsini tələb edirdiniz, indi isə 

siz gəlmisiniz ki, bizim hamımızı günah işlətdiyimizi etiraf etməyə məcbur edəsiniz 

və bizim öz etirafımızla üzərimizə cərimə qoyasınız.  

Belə ittihamları sadaladıqdan sonra o, romalı səfirlərə bildirdi ki, Saquntu və 

Giber çayını keçməyi bəhanə gətirməyi qurtarın, nəhayət uzun müddət ürəyinizdə 

gəzdirdiyiniz məsələləri açıb tökün, onların yükündən azad olun. Bu vaxt romalı 

toqasının ətəyini elə tutdu ki, onda oyuq əmələ gəldi və dedi: "Bax burda mən sizə 

müharibə və sülh gətirmişəm; hansını istəyirsiniz, seçin!" Bu sözlərinə o, daha 

məğrur cavab aldı: "Özün seç!" Romalı toqasını aşağı saldıqda, ucadan dedi: "Mən 

sizə müharibə verirəm" və iştirak edənlər yekdilliklə cavab verdilər ki, onlar 

müharibəni qəbul edirlər və qəbul etdikləri qətiyyətlə də onu aparacaqlar.  

Səfirlər oradan İspaniyaya keçdilər ki, ayrı-ayrı icmalarla ittifaq bağlasınlar. 

Lakin voltsiyalılarla görüşdükdə, onlardan sərt cavab aldılar: "Romalılar, sizin 

vicdanınız necə yol verir ki, sizin məsləhətinizə qulaq asan saquntlular öz 

düşmənləri, puniyalıların qəddarlığından daha çox öz müttəfiqləri romalıların 

xəyanətindən ziyan gördükdən sonra bizdən tələb edəsiniz ki, karfagenlərin 

dostluğundan sizinkini üstün tutaq. Sizə məsləhət görürük ki, Saquntun bədbəxtliyi 

bilinməyən yerlərdə özünüzə müttəfiq axtarasınız, ispan xalqları üçün Saquntun 

xarabaları qəmgin, həm də təsirli dərs olacaqdır ki, heç kəs Roma sədaqətinə və 

Roma dostluğuna bel bağlamasın". Səfirlər belə sərt cavabdan sonra Qalliyaya 

keçdilər. Qallar isə onlara belə cavab verdilər: "Romalılar bizə heç bir xidmət 

göstərməmişlər, karfagenlilər isə bizi incitməmişlər; ona görə də romalıların xeyrinə, 

puniyalıların əleyhinə silah qaldırmağa ehtiyac duymuruq". Beləliklə qall tayfaları da 

romalıların müraciətinə dostluq mövqeyindən cavab vermədilər.  

Hannibal 218-ci ildə Giber (indiki Ebro) çayını keçib, qallara xəbər göndərdi 

ki, onların torpaqlarından keçəcəkdir. Həm də o, Alp aşırımları, dağ keçidləri 

haqqında məlumat almaq istəyirdi. Tit Livinin yazdığına görə, Giber çayından 

Hannibal 90 min piyada və 18 min süvari keçirmişdi. O, İspaniyada xeyli qüvvə və 

21 fil qoyub getdi. Çoxları qarşıdakı müharibədən yox, insan qüvvəsindən yüksəkdə 

duran Alp dağlarını aşmaqdan qorxurdu. Hannibal Qalliyaya düşmən kimi deyil, dost 

kimi gəlmişdi və söz vermişdi ki, qallar onu məcbur etməsələr, İtaliyaya çatana qədər 
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qılıncları qınından çıxmayacaqdır. O, bəzi tayfalara qorxu ilə, digərlərinə hədiyyə 

verməklə təsir edirdi. Hannibal əsgərlərin Alpdan aşmağın çətinliyindən qorxduğunu 

bilib, onların arasında narazılıq yaranmaması üçün İtaliyaya yürüşünü 

sürətləndirməyi qət etdi və əsgərləri yığıb onlara müraciət etdi ki, sizə görə məgər 

Alp uca dağlar deyilmi? Axı elə bir yer yoxdur ki, o, göyə dirənsin və insan üçün 

keçilməz olsun. Əgər bu dağlarda adamlar yaşayırsa, onların öhdəsindən gələ bilirsə, 

deməli döyüşçülər də bu dağlarla bacararlar. Silahdan başqa heç nəyi olmayan əsgər 

üçün bu dağlar keçilməz, əlçatmaz ola bilməz. Bu mümkündürmü ki, bizim yürüşün 

məqsədi olan Roma, dünyanın paytaxtıdırsa, bu yerlər nə qədər yabanı və sərt 

qayalar olsa da, dayanmağımıza imkan versin?  

Onun sözlərindən döyüşçülər həvəsə gəldilər və yollarına davam etdilər. Lakin 

dağlar doğrudan da keçilməz idi. Bütün təbiət elə bil ki, şaxtadan donmuşdu. Bu 

səhnə döyüşçülərə çox qorxulu görünürdü. Uca dağlar, buzluqlar, şiş qayalar, tük 

basmış və cır-cındır geymiş adamlar onları dəhşətə gətirirdi. Çox sayda əsgər aşırımı 

keçəndə sürüşüb aşağıdakı dərin uçurumlara düşürdü. Yük heyvanları xüsusən çox 

əziyyət çəkirdi, qar topası kimi aşağı yuvarlanırdı. Doqquzuncu günü onlar aşırıma 

çatdılar. Hannibal uzaq məsafəni seyr etməyə imkan verən dağ çıxıntısında əsgərlərə 

İtaliyanı və Pad (indiki Po) çayının ovalığını göstərdi və dedi ki, bundan sonra hər 

şey yaxşı gedəcəkdir, bir və ya iki döyüş İtaliya paytaxtı üzərində hakimiyyəti bizə 

verəcəkdir. Əsgərlər İspaniyadakı Yeni Karfagendən Alpın ətəklərinə qədər beş ay 

yarımadək vaxt sərf etmişdilər. Hannibalın yanında əsirlikdə olan Alimet məlumat 

verir ki, Hannibal İtaliyaya 80 min döyüşçü və 10 min süvari gətirmişdi və guya 

yolda Hannibal 36 min adam və böyük miqdarda at və yük heyvanı itirmişdi. Bundan 

başqa o, Alp dağlarından 37 fil keçirə bilmişdi.  

O, Pad çayı ətrafındakı qalları öz tərəfənə çəkdi. Bu vaxt Roma ordusuna 

Korneli Stsipion komandanlıq edirdi və Hannibala qarşı o, göndərilmişdi. O, öz 

döyüşçüləri qarşısında çıxış edərək dedi: "Siz qaliblərə məxsus ruhla vuruşacaqsınız, 

onlar isə məğlublara məxsus utancaqlıqla döyüşəcəklər". Sərkərdə öz əsgərlərinə 

karfagenlilərin I Puniya müharibəsində məğlub olmasını yada salırdı. O, davam 

edərək dedi ki, indi də onlar bizimlə vuruşmağı igidliyin aşıb-daşmasından qət 

etməmişlər. Onlar kabuslardır, onların əlləri, ayaqları donmuş, ancaq bir qədər xarici 

görkəmdən insana oxşarlıqları qalmışdır. Onlar düşmənin yazıq qalıqlarıdır, düşmən 

deyildir. Məni bircə şey düşündürür ki, siz döyüşəcəksiniz, adamlar isə güman 

edəcəklər ki, guya Hannibala Alp qalib gəldi. Elə güman edin ki, sizə qarşı silah 

qaldırmış qullarınızı görürsünüz. Onlar elə təsirli məğlubiyyətdən 20 il sonra dəlisov 

oğlanın arxasına düşüb sizin doğma şəhərinizi mühasirəyə almağa gəlirlər. İndi siz 

əvvəlki kimi Siciliyaya və Sardiniyaya sahib olmaq uğrunda deyil, İtaliya uğrunda 

vuruşacaqsınız. Burada biz elə mərdliklə vuruşmalıyıq ki, elə bil ki, Romanın 

divarları önündə vuruşuruq. Qoy sizin hər biriniz özünə yəqin etsin ki, o, təkcə özünü 

deyil, həm də arvadını və kiçik yaşlı uşaqlarını qoruyur, sizin gücünüzdən və 

igidliyinizdən Romanın və Roma dövlətinin taleyi asılı olacaqdır. Belə sözlər 

döyüşçülərə təsir etməyə bilməzdi.  

Hannibal isə öz döyüşçüləri qarşısında nitq söyləməkdənsə, ibrətamiz misal 

göstərməyi üstün tutdu. O, səhnə kimi bir yerə, dağlılardan götürdüyü əsirləri çıxardı, 

onların qabağına qalların silahını tökdü və dedi ki, onlardan kim qandaldan 
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qurtarmaq istəyirsə, əlində silah vuruşmalıdır. Qələbə qazandığı halda ona silah və at 

veriləcəkdir. Buna cavab olaraq əsirlərin hamısı bir nəfər kimi tələb etdilər ki, onlara 

silah versinlər, hər biri dua etməyə başladı ki, qoy onu tale döyüşçü kimi seçsin. Bir 

neçə cüt əsir vuruşub qurtardıqda, Hannibal tamaşanı dayandırdı və döyüşçülərinə 

dedi ki, bu tamaşa sizin vəziyyətinizin təsviridir. Şərqdən və Qərbdən siz iki dənizin 

arasında sıxılmısınız, qaçmağa isə bir gəminiz də yoxdur. Lakin tale sizi labüd 

vuruşmaq qarşısında qoymaqla, qələbə halında sizə ən yüksək mükafatları təklif edir. 

Siz uzun yol, bir belə dağ və çaylar keçmisiniz. Burada sizin zəhmətlərinizin tale 

tərəfindən təyin edilmiş sonu çatır, burada sizin xidmət müddətiniz qurtarmaqla, sizə 

layiq olduğunuz mükafatı hazırlayır. Mən təkcə Alp xalqlarının deyil, daha mühümü, 

Alpın özünə qalib gələn sərkərdə kimi özümü altı aylıq rəislə müqayisə etmək 

istəmirəm. Hannibal ona işarə edirdi ki, Stsipion cəmisi yarım il idi ki, komandan 

təyin edilmişdi.  

O, davam edərək dedi ki, hara nəzərimi çevirirəmsə, ətrafımda ancaq igidlik və 

güc görürəm. Ümid və ruh daim hücumu dəf edəndən daha çox, hücum edənə kömək 

edir. Bir də ki, vurulmuş iyrənc təhqirdən yaranan hiddət bizi cuşə gətirir və təhrik 

edir. Axı onlar tələb etmişdilər ki, birinci olaraq edam etmək üçün məni onlara 

versinlər. Başçıdan sonra siz hamınız, Saquntu mühasirəyə alanlar onlara verilsin. Bu 

lovğa və qaniçən xalq belə düşünür ki, hər şey ona məxsusdur, hamı onun iradəsinə 

əməl etməlidir. O, hesab edir ki, kiminlə vuruşmaq və kiminlə sülh şəraitində 

yaşamaq barədə bizə göstəriş vermək hüququna malikdir. O, bizə sərhədlər təyin 

edir, bizi dağlar və çaylar arasında qoyub, ağzımızı bağlayır, bu sərhədi keçməyə 

icazə vermir, özü isə birinci olaraq qoyduğu sərhədləri keçir. Heç yerdə bizə bir ovuc 

da olsun torpaq qalmamışdır, yalnız ondan başqa ki, biz əlimizdə silah, onu özümüz 

tutub alacağıq... Sizin ümidsiz vəziyyətinizdə qələbə və ya ölümdən başqa yollar 

kəsilmişdir. Ona görə də çalışın ki, qalib gələsiniz; əgər tale tərəddüd etsə, onda 

fərari ölümündənsə, döyüşçünün ölümünə üstünlük verin. Əgər bu sözləri ürəyinizə 

möhkəm həkk etdinizsə, əgər siz onlara əməl etməyə hazırsınızsa, təkrar edirəm - 

qələbə sizin olacaqdır. Əbədi allahlar insana ölümə nifrətdən daha güclü və 

qalibiyyətli silah verməmişdir.  

Hannibal bu sözlərdən sonra romalılarla ilk döyüşqabağı döyüşçülərə 

İtaliyada, Afrikada, İspaniyada onların istədiyi yerdə torpaq vəd etdi, onları hər bir 

mükəlləfiyyətdən azad etməyə və pul mükafatı verməyə söz verdi. Öz ağalarını 

müşayət edən qullara o, azadlıq verəcəyini vəd etdi. Onun sözlərinə hamının əmin 

olması üçün o, əlinə quzunu götürüb dua edərək dedi ki, əgər o, öz sözünə xəyanət 

etsə, qoy onu da bu quzunun ölümü kimi qətlə yetirsinlər və bundan sonra heyvanın 

başını əlindəki daşla əzdi.  

İlk kiçik toqquşmada konsul Stsipion yaralandı və Titsin döyüşünü də 218-ci 

ildə karfagenlilər uddu. Konsulun yanında çox gənc oğlu var idi, bu oğlan 17 il sonra 

məşhur sərkərdə Publi Korneli Stsipion kimi Hannibal üzərində parlaq qələbə 

çalacaq və bu zəfərə görə "Afrikalı" ləqəbinə layiq görüləcəkdi. Konsulu düşərgəyə 

gətirdilər, onun xilas olmasına oğlu kömək etmişdi, bəzi mənbələr isə bunu bir qulun 

xidməti kimi göstərirlər.  

Hannibalın qoşunlarında Numidiya süvariləri, ispan tayfalarından olan 

döyüşçülər və qallar var idi. İlk qələbədən sonra onun üçün ərzaq problemi yarandı 
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və iri anbarları olan Klastidi şəhərinin xəyanəti nəticəsində o, xeyli ərzaq əldə edə 

bildi. Konsul Semproninin başçılıq etdiyi romalılar ikinci döyüşü uddu. O, bundan 

çox qürrələnirdi. Lovğalanan Semproni döyüşçülərinə yeni döyüşə hazırlaşmaq 

əmrini verdi. Qışda keçirilən  üçüncü döyüş qar yağa-yağa gedirdi və isti 

geyinməmiş və ac romalılar uduzub, geri çəkilməyə başladılar. Soyuq onları taqətdən 

salırdı. Artıq hər iki konsul, hər iki konsulun qoşunları darmadağın edilmişdi. Yeni 

konsul seçkilərində Qney Servili və Qay Flamini konsullar seçildilər. Dördüncü 

döyüşdə Hannibal yaralandı, lakin karfagenlilər qalib gəldilər və strateji əhəmiyyəti 

olan Vintuliviya şəhərini tutdular. Şəhərlilər silahlarını qaliblərə təhvil verdilər. 

Digər toqquşmaları da Semproni uduzdu.  

İtaliyada bu hadisələr baş verərkən konsulun qardaşı Qney Korneli Stsipion 

donanma və qoşunlarla İspaniyaya keçdi və Ebro çayına qədər bütün dəniz sahilini 

Romaya tabe etdi. Ebronun digər tayındakı İspaniya Hannonun əyaləti idi. Hannibal 

onu, bu ölkəni xeyli qüvvə ilə müdafiə etməyə qoymuşdu. Hannonla döyüşdə 

romalılar qalib gəldi, Karfagenlilər 6 min nəfər itgi verdi və romalılar 2 min 

döyüşçünü və sərkərdənin özünü əsir götürdülər. Digər toqquşmada Stsipion daha 

çox - 12 min nəfər düşmən əsgərini məhv etdi.  

Hannibalın Etruriyaya daxil olması da asan getmirdi. Qasırğa, dolu yağması, 

sonrakı şaxtalar karfagenlilərə böyük ziyan vurdu. Çoxlu at və 7 fil öldü. Liquriyada 

isə yerli sakinlər xəyanətkarlıq edib, iki Roma kvestorunu, iki hərbi tribunu 

Hannibala verdilər. Bu daha qorxulu simptom idi ki, yerli tayfalar Hanniballa 

müttəfiqlik əlaqələrinə girib Romaya qarşı mübarizədə iştirak edirdilər. Hannibalın 

siyasəti də buna şərait yaradırdı. O, hamını inandırmağa cəhd edirdi ki, İtaliyaya 

yalnız Roma ilə müharibə etmək üçün gəlmişdir. Romanın müttəfiqlərindən olan 

döyüşçüləri əsir götürdükdə, onlara mərhəmətlə yanaşır, haqq almadan evlərinə 

buraxırdı, romalı əsirlərlə isə olduqca sərt davranılırdı. Belə çıxırdı ki, o, italiyalıların 

azadlığını bərpa etmək, romalıların azadlığını məhv etmək uğrunda vuruşur. Lakin 

bütün bunlara baxmayaraq, o, xəyanətdən də çox qorxurdu, öz həyatına qəsd 

ediləcəyi vahiməsi keçirirdi. Ehtiyatlılıq edərək, tez-tez parikini və paltarını 

dəyişirdi, hətta yaxın silahdaşları belə çox vaxt onu tanımırdı. O, Etruriyada daha 

ehtiyatlı hərəkət etməyi qərara aldı və bataqlıqdan keçən yolu seçdi. Arno çayının 

daşmasından buranı tez-tez su basırdı. Bunun hesabına o, çox qısa müddətdə 

Etruriyaya girdi və müharibə üçün çox əhəmiyyətli olan gözlənilməzlik faktoru əldə 

etdi. Bu yürüş heç də Alpı aşmaqdan asan deyildi. Əsgərlər batmamaq üçün ölən 

heyvanların cəsədlərinin üstü ilə gedirdi. Hannibal özü təkcə sağ qalmış filin üstündə 

gedirdi. Bataqlıqdan çıxan zəhərli qazdan və yuxusuzluqdan onun gözləri ağrımağa 

başladı və o, bir gözünü itirdi.  

Hannibal 217-ci ildə Trazimen gölü yaxınlığındakı döyüşdə romalıları 

mühasirəyə aldı. Bu qızğın döyüşdə konsul Flamini öldürüldü. Ancaq 6 min romalıya 

bu dəhşətdən qaçıb qurtarmaq mümkün oldu, lakin qovan Karfagen süvariləri onları 

da əsir götürdü. Bu döyüşdə romalılar 15 min adam itirdilər, digər tarixçilər isə itkini 

25 minə qaldırırlar. Bu müvəffəqiyyətdən sonra Hannibal artıq qəti qələbəyə tərəf 

yox, Umrbiyadan keçərək Adriatik dənizinin sahilinə keçməyi qərara aldı və Apuliyə 

gəldi. İndi Hannibal öz yolu boyu yerli əhalini amansızcasına qarət edir və qırırdı. 

Əvvəlki şirnikləndirmə siyasətinin yerini "yandırılmış torpaq" taktikası tuturdu. 
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Bundan məqsəd potensial düşməni qorxuzmaq idi. Lakin bu taktika fayda 

vermədiyindən, Hannibal əvvəlki siyasətinə qayıtmağa məcbur oldu.  

Trazimen gölü yanındakı biabırçı məğlubiyyət romalıları ciddi qorxuya saldı 

və onlar çaşqınlıqdan Foruma qaçdılar. Şəhərdə çoxlu şayiələr gəzirdi. Qney Servili 

konsul yoldaşının həlak olduğunu eşitdikdən sonra Romaya qayıtdı ki, lazım gəlsə 

şəhərin divarları önündə vuruşsun. Ağır vəziyyəti görüb, Senat yeganə çıxış yolu 

kimi diktatura təsis etməyi qərara aldı ki, hakimiyyət bir əldə cəmləşsin, dövlətin 

cəhdləri bir istiqamətdə birləşsin. Xalq yığıncağı Kvint Fabi Maksimi diktator seçdi.  

Elə bu yığıncaqda qaydaların əksinə olaraq onun köməkçisi - süvari rəisi də 

seçildi. Bu vəzifəni Mark Minutsi Ruf tutdu. Bir az sonra Minutsidə Fabinin siyasi 

xəttinin düzgünlüyünə qarşı şübhə yarandı və o, öz səlahiyyətindən sui-istifadə 

etməyə başladı. Onların hər biri o dövrdəki Romanın iki güclü senat qruplaşmalarını 

- Fabiləri və Emililər-Korneliləri təmsil edirdilər. Dövlətin bu ağır vaxtında belə 

kompromiss variantı tapılıb seçilmişdi.  

Fabi öz vəzifəsinə başlayan kimi, həlak olmuş konsul Flaminini bu ağır 

məğlubiyyətdə ittiham etməyə başladı. O, Servilinin tabeliyində olan orduları təhvil 

götürdükdən sonra, əlavə iki legion yaratdı və karfagenlilərin yaxınlığında öz 

düşərgəsini saldı. Bunu görən Hannibal yeni döyüşə başlamağa cəhd etdikdə, Fabi bu 

fitnəkarlığa getmədi və ona görə də qoşunlar düşərgəni tərk etmədi. Fabi başa 

düşürdü ki, yeni böyük toqquşma hökmən romalıların məğlubiyyəti ilə 

nəticələnəcəkdir, ona görə də o, bütün vasitələrlə bu toqquşmalardan qaçırdı. O, 

təkcə daim fəaliyyət göstərən və Romaya açıq üstünlük verən bir faktora ümid 

bəsləyirdi. Bu Hannibal ordusu ilə müqayisədə onun maddi resurslarının tükənməz 

olması və döyüşçü kontingentinin sayca üstünlüyü idi. Hannibal özü də başa düşürdü 

ki, əvvəlki sərkərdələrdən fərqli olaraq, indi o, daha istedadlı və məharətli hərbi 

xadimlə üz-üzə gəlmişdir. Diktator Fabi öz legionları ilə Hannibalı addımbaaddım 

izləyir, onu gözdən buraxmır, həm də ona düzənliyə enməyə imkan vermirdi. Kiçik 

toqquşmalarda qalib gələn Roma əsgərinin isə bu, mənəvi və psixoloji vəziyyətini 

möhkəmləndirirdi. Hannibalın çox gözləməsinə baxmayaraq, Fabi iri döyüşdən 

qaçırdı. Bu vaxt Hannibal İtaliyanın cənubuna hərəkət etməyi qərara aldı. Çünki 

onun qələbələrinə baxmayaraq, İtaliyada bir şəhər də Hannibalın tərəfinə keçməmişdi 

və onlar Romaya sədaqətini saxlayırdı. Cənubda isə o, ya Fabi ilə iri döyüşə girər, 

yaxud da tam və qəti qələbə çaldığını göstərərdi. O, bu məqsədlə Kampaniyanı 

sınaqdan çıxarmağı qət etdi. O, güman edirdi ki, Kapuyanı tutmaqla bütöv Apennin 

yarımadasına sahib olacaqdır. 

Falerna vilayətində romalılar düşməni mühasirəyə aldı və bu vaxt intendant 

rəisi Hannibaldan göstəriş aldı ki, quru oduncaqdan nə qədər mümkünsə, çoxlu məşəl 

hazırlasın. Bu hazır olduqda sərkərdə tapşırdı ki, alovlanan məşəlləri, çöllərdən 

gətirilmiş öküzlərin buynuzlarına bağlasınlar. Düşərgədə 2 min öküz var idi. 

Hannibal əmr etdi ki, gecə onları dağlara, romalılar yerləşən yüksəkliklərə tərəf 

qovsunlar. Onların arxasınca Puniya ordusu gedirdi. Öküzlər dağların və təpələrin 

ətəyinə çatdıqda Hannibal şərti işarə verdi ki, onları zirvəyə qovsunlar. Alovun 

görünüşündən, yanan buynuzlarının və başlarının dəhşətli ağrısından dəli olan 

öküzlər hər tərəfə qaçmağa başladılar. Məşəllərdən kol-kos yanmağa başladı. 

Romalılar mühasirəyə alındıqlarını güman edib qaçmağa üz tutdular. Lakin bu 
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qarmaqarışıqlıqda karfagenlilər və romalılar döyüşə başlamağa cəsarət etmədilər. 

Bundan istifadə edən Hannibal öz ordusunu mühasirədən çıxardı. Bir az sonra Fabini 

Romaya çağırdılar və qoşunlara rəhbərlik süvari rəisi Munitsinin üzərində qaldı.  

Hannibal özü də gözləmədiyi çətin vəziyyətə düşmüşdü. Onun nə müttəfiqi, nə 

də bir köməyi var idi. İri itkilər verməsə də, onun ordusunun tərkibi azalırdı. Xırda 

toqquşmalar onun qoşunlarını taqətdən salırdı və uğursuz sonluq təhlüəsi ona daha 

aydın görünürdü. O, İtaliyanın cənubuna da keçə bilmədi, Kapuya da onunla 

müttəfiqlikdən imtina etdi. Karfagen senatı onun kömək barədə xahişinə məhəl 

qoymadı. O, xəbər göndərmişdi ki, düşməni məğlub etmişdir. Lakin qalib kimi 

doğma şəhərinə qənimət göndərmək əvəzinə, ondan adamlardan və puldan ibarət 

yeni kömək istəyirdi.  

Roma da Fabidən narazı idi. Bəziləri onu cinayətkar adlandırır, lənglikdə, hətta 

xəyanətkarlıqda ittiham edirdi. Fabi planı uzun müddət üçün nəzərdə tutulduğundan, 

belə tezliklə öz üstünlüyünü göstərə bilməzdi. Romalılar bundan hiddətlənirdilər ki, 

düşmən İtaliya torpaqlarında qalmaqda və onu viranə qoymaqda davam edir. Bundan 

başqa Romanın özü üçün təhlükə nəinki sovuşmamışdı, həm də qorxulu olaraq 

qalırdı. Bədbəxtlikdən diktatorun köməkçisi, Mark Munitsi Ruf da narazılar 

cəbhəsindən çıxış edirdi. Munitsi nə igidlikdə, nə də sərkərdə məharətində Fabi ilə 

müqayisə oluna bilməzdi, ondan çox aşağıda dayanırdı.  

Həmvətənləri Fabiyə təhqiramiz "Kunktator" - "Ləngiyən" ləqəbini qoysa da, 

məhz Fabi xeyli dərəcədə vətənini ağır məğlubiyyətdən və Karfagen zülmündən xilas 

etdi. Onun mərd təmkini ilə Munitsinin çılğın əsəbiliyi tam əkslikdə dayanırdı. 

Munitsi yalnız siyasi oyunlar hesabına bu vəzifəyə gəlmişdisə, Fabi ləyaqətinə görə 

diktator seçilmişdi və vətənin ən ağır günündə, onun taleyi həll olunanda bu 

məsuliyyətli vəzifəni öz üzərinə götürmüşdü. Fabi şöhrət arxasınca da qaçmırdı, onu 

yalnız bir şey düşündürürdü, o da Romanın düşmən əlinə düşməsinə imkan 

verməmək və İtaliyanı düşmən əsgərlərinin tapdağından azad etmək idi. Lakin böyük 

məqsədi görməyi bacarmayanlar, xırda məsələlərdə də Fabiyə maneçilik göstərmək, 

onu nüfuzdan salmaq istəyirdilər. Bu yolla onlar Fabini siyasi həyata rəhbərlikdən 

uzaqlaşdırmaq istəyirdilər.  

Bu işdə onların yaxın köməkçisi, müasir dillə desək, "beşinci kolonnası" 

Hannibal idi. O, Fabini gözdən salmaq, ləkələmək üçün hər cür məkrlərə əl atırdı. 

Belə ki, o, ölkəni qarət edəndə, tapşırmışdı ki, Fabiyə məxsus olan tarlalara 

dəyməsinlər, guya ki, onların arasında gizli razılaşma vardır və bu onun həmin sazişə 

görə mükafatıdır. Senat da Fabiyə zərbə vurmaq üçün əlinə düşən fürsəti fövtə 

vermirdi. Vuruşan tərəflər birə bir nəfər nisbəti ilə əsirləri dəyişməyə başladılar. 

Bundan daha çox əsir alan tərəf qəbul etdiyi hər əsir hesabına 2,5 funt gümüş verməli 

idi. Romalılara karfagenlilərdən 247 artıq əsir qayıtdı, lakin senat onların alınması 

üçün pul ayrılmasını ləngidirdi. Əlacsız qalan Fabi həmvətənləri naminə öz 

torpaqlarını satıb, məhz öz vəsaitindən bu pulu ödədi.  

Öz köməkçisi Munitsi isə camaatın arasında diktatoru biabır edirdi ki, o, 

müharibəni ləyaqətsiz və qorxaqcasına aparır, onun özünə gəldikdə isə o, vuruşmağa 

hazırdır. O, Fabini ləngiyən yox tənbəl, ehtiyatlı yox qorxaq adlandırır, addımbaşı 

alçaldırdı. O, guya bir patriot kimi çıxış edib, car çəkirdi ki, Romanın tənəzzülünə 

görə qəmlənir, İtaliya viranəyə çevrilir, əvvəlki Roma enerjisi və qətiyyəti 
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itirilmişdir. Belə fikirləşmək axmaqlıqdır ki, oturub vəd verməklə müharibəni udmaq 

olar. Silaha sarılmaq və üz-üzə dayanıb, vuruşmaq lazımdır. Roma dövləti igidlik və 

fəaliyyətlə böyümüşdür, qorxaqların ehtiyatlılıq adlandırdığı ləngliklə böyüməmişdir. 

Onun bu naqqal çıxışları əsgərlərə də gedib çatırdı. Fabi isə onu cəzalandırmırdı. Ona 

deyirdi ki, qoy belə boşboğazlıqla ordunu məhv etməsin. Digər prinsipsiz 

boşboğazların, cəsarət və igidliyi yağlı sözlərdə görən qabiliyyətsiz adamların, 

həmçinin Minutsinin sözlərinə Fabi heç bir əhəmiyyət vermirdi. Bir dəfə isə Fabinin 

xəbəri olmadan o, karfagenlilərə hücum etmişdi, əgər diktator vaxtında kömək 

göndərməsə, romalılar ağır vəziyyətdə qala bilərdi. Romaya isə, yelbeyin süvari rəisi 

parlaq qələbə barədə məlumat göndərdi. Ona görə də Plutarxın qələmə aldığı Fabinin 

sözləri, Munitsi haqqında daha dürüst təsəvvür yaradır. Fabi deyirmiş ki, o, 

Munitsinin məğlubiyyətinə nisbətən, qələbəsindən daha çox qorxur. Lakin bu 

hadisədən də bir qalxan kimi istifadə edənlər oldu ki, guya Hannibal üzərində belə 

parlaq qələbə göstərir ki, hərəkətsizliyin və həddən artıq ehtiyatlılığın səbəbi 

komandanın özüdür. Guya ki, Fabi müharibəni uzadır ki, ali hakimiyyəti əlində 

saxlasın. Hətta Metell deyirdi ki, Kvint Fabinin hakimiyyətdən məhrum edilməsini 

də təklif edə bilər. Lakin o, diktatorla süvari rəisinin hüquqlarının bərabərləşdirilməsi 

təklifi ilə kifayətləndi. Fabi isə buna belə cavab verdi ki, əgər ali vəzifəni əlində 

saxlasa, tezliklə sübut edə biləcəkdir ki, yaxşı sərkərdə üçün əsas şey bəxt deyildir, 

zəka və ehtiyatlılıq daim üstün gəlir. Şöhrətdən daha vacib, vaxtında və biabır 

olmadan ordunu qoruyub saxlamaqdır, nəinki minlərlə düşməni qırmaqdan 

qürrələnəsən. 21 əsr sonra Fabi kimi ordunu saxlamaq naminə hətta paytaxtı da 

düşmənə təhvil verən rus sərkərdəsi Mixail Kutuzov, məcburiyyət qarşısında qalan 

Napoleonun nəinki Moskvanı, bütünlükdə Rusiyanı tərk etməsinə nail oldu və onun 

ağır itgi verməsinə şərait yaratmaqla Napoleon imperiyasının sonunun başlanğıcını 

qoydu. Napoleon Hannibalı bir sərkərdə kimi çox sevirdi, onun hərbi fəaliyyətinə 

yaxşı bələd idi, lakin özü də, Hannibalın İtaliyada düşdüyü kimi, uzun müddət davam 

edən tələyə düşdü.  

Fabi isə öz şəhərini düşmənə təhvil vermək barədə heç düşünmürdü də. Lakin 

rəqibləri Fabiyə başladığı böyük işi başa çatdırmağa imkan vermirdilər. Onlar 

diktatorun və süvari rəisinin hüquqlarını bərabərləşdirdilər. Növbə ilə orduya başçılıq 

etmək təklifini o, rədd etdi və diktatorlar arasında piyadalar və süvarilər, həmçinin 

müttəfiqlərin qoşunları yarıbayarı bölündü. Bundan Romanın qatı düşməni Hannibal 

çox razı qaldı. Bu hadisədən bir az sonra Munitsi yenə əməliyyat aparmağa cəhd 

göstərdi və gözləmədiyi halda düşmən həlqəsinə düşdü. Bu vaxt Fabi özünü köməyə 

yetirdi və Hannibal geri çəkilməyə məcbur oldu. Ordu və Roma bu dəfə başa düşdü 

ki, bu Fabinin qələbəsidir. Bundan sonra öz rəqibinin düşərgəsinə qayıdan Munitsi, 

xalq yığıncağının bu yaxınlarda ona verdiyi hüquqlardan imtina etdi və öz əvvəlki 

süvari rəisi vəzifəsinin icrasına qayıtdı.  

Qarşıdan gələn qış Hannibalı daha da mütəəsir edirdi. Çünki o, yenə 

fəaliyyətsizliyə düçar olmalı idi. İspaniyadakı kampaniya da karfagenlilər üçün o 

qədər əlverişli getmirdi. Publi Korneli Stsipion da qardaşı Qneyin vuruşduğu 

İspaniyaya gəldi. Hannibalın müharibə teatrında işləri yaxşı getməyəndə, Romadakı 

siyasi vəziyyətin gərginləşməsi onun vəziyyətini yüngülləşdirirdi. Gələn 216-cı ilin 

konsullarının seçkisi vaxtı Romada kəskin siyasi böhran baş verdi. Roma plebsi və 
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senat seçkinin necə keçməsi barədə mübahisə aparırdı. Bu vaxt senat diktaturaya əl 

atmağı lazım bildi. Lutsi Veturi Filon diktator seçildi, Maton isə süvari rəisi oldu. 

Lakin təyin edilmə prosedurasında çatışmazlıqlar müəyyən edildiyinə görə, onlar 

vəzifələrindən imtina etməli oldular. Plebeylərin rəhbəri Qay Terentsi Varron konsul 

seçildi. İkinci konsul isə patritsilərdən seçilməli idi və bu Lutsi Emili Pavel oldu. 

Seçki göstərdi ki, hakimiyyətdə yekdillik olmayacaqdır və 216-cı kampaniyasında bu 

Hannibala xeyli üstünlük yaradırdı. Lakin Fabinin taktiki ustalığı nəticəsində 

Hannibal faktiki olaraq hərbi təşəbbüsü itirmişdi və artıq hadisələrin gedişi xeyli 

dərəcədə Roma komandanlığının hərəkətlərindən asılı idi. Doğrudan da Hannibalın 

vəziyyəti gündən-günə pisləşirdi. Yeni konsul Emili Pavel özünü çox ehtiyatlı 

aparırdı. Bu dəfə Hannibal onlara tələ qurub öz düşərgəsini tərk edəndə, Roma 

əsgərləri ora cummaq istədikdə, Pavel ehtiyatlılıq edərək, buna imkan vermədi. Digər 

konsul Varron isə özünü Munnitsi kimi aparırdı, müasir dildə desək, "süvari 

hücumları" ilə ağılsız surətdə müharibəni qurtarmağa can atırdı. Kəşfiyyat sonra, 

bunun tələ olduğunu müəyyən etdi.  

Hannibal Kann şəhərinə doğru hərəkət edəndə romalılar Aufida çayının hər iki 

sahilində düşmənin yaxınlığında düşərgəsini saldı. Varron, komandanlıq ona keçəndə 

bütün ordunu çayın sol sahilinə keçirdi və hərbi qaydada düzdü. Karfagenlilər daha 

yaxşı mövqe tutmuşdular. Qızğın döyüşdən sonra Roma piyadası həlqədə qaldı. 500 

Numidiya süvarisi romalıların yanına gəlib, əsir düşmələrini bildirdi. Bir qədər sonra 

isə gizlətdikləri qılıncları çıxarıb, arxadan romalılara hücum etdilər. Konsul Emili 

Pavel döyüşdə öldürüldü. Bu döyüşdə həlak olan romalıların sayı 70 minə bərabər 

idi, yalnız 3 min adam qaça bilmişdi. Həlak olanların içərisində Fabinin köməkçisi, 

keçmiş süvari rəisi Mark Munitsi Ruf da var idi. Varron isə 50 atlı ilə Venusiyaya 

qaçmışdı. Qaçan romalıları isə karfagenlilər əsir götürdülər. Belə ağır döyüşdə 

Hannibal vur-tut 8 min döyüşçü itirmişdi. Kann yaxınlığındakı bu qələbə Hannibala 

böyük şöhrət qazandırdı. Roma ordusu bütünlüklə məhv edilmişdi. Hannibalın 216-cı 

ildəki qələbəsi tarixə məşhur Kann döyüşü kimi daxil oldu.  

Artıq elə görünürdü ki, İtaliya bütünlüklə Hannibalın ağalığı altındadır. Bir 

təskinlik var idi ki, Roma hələ zəbt olunmamışdır, döyüş səhnəsi olan Kann isə 

ondan xeyli aralı idi. Hannibalın qarşısında sonra nə etmək kimi çətin bir dilemma 

dururdu. Onun süvari rəisi Maharbal Romaya tərəf hərəkət etməyi təklif etdi, lakin 

Hannibal tərəddüd edirdi. Bu vaxt Maharbal ona dedi: "Allahlar, əlbəttə, hər şeyi bir 

adama vermir. Hannibal, sən qələbə çalmağı bacarırsan; qələbədən istifadə etməyi 

bacarmırsan". Sonrası günü Hannibal süvari rəisini yanına çağırıb dedi ki, əgər 

istəyirsənsə, səni süvarilərlə göndərim. Lakin Maharbal tam gözlənilməzlik effektinə 

bel bağladığından cavab verdi ki, "gecdir, onlar artıq bilirlər". Doğrudan da hücum o 

vaxt uğurla nəticələnə bilərdi ki, düşmən dəhşətli məğlubiyyətdən özünə gələ 

bilməsin. Ona görə də sonralar romalılar bu qənaətə gəldilər ki, məhz Hannibalın 

həmin gün ləngiməsi şəhəri və dövləti xilas etmişdi. Hannibalın bircə dəfə real 

imkanı olmuşdu ki, qəti qələbə çalsın. Bu da Kanndan sonra tezliklə və birbaşa 

Romaya zərbə endirməklə baş verə bilərdi. Hannibal yəqin ki, bir sərkərdə kimi hər 

şeyi götür-qoy edirdi. Tarix felin lazım formasını sevmir, yüz illər, min illər 

keçdikdən sonra hamı özünü Hannibaldan güclü sərkərdə hesab edir, onun səhvini 

düzəltməyə çalışır. Bəlkə də karfagenli sərkərdə Romaya hücum etməməklə özünün, 
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ordusunun ömrünü heç olmazsa on beş il uzada bilmişdi, dövlətinin ikinci, daha 

təsirli məğlubiyyətini bir qədər geri çəkə bilmişdi. Bir də Hannibal belə parlaq 

qələbənin bəhrələrini bir neçə gün sonra Roma divarları qarşısında itirmək istəmirdi 

və strateji təşəbbüsü ələ ala bilmədiyinə və bəlkə də əlindən buraxdığına görə, nəinki 

heç nəyə nail ola bilmədi, faciəli cəhət orasındadır ki, nəticə etibarilə hər şeyi itirdi.  

Lakin Kann qələbəsindən sonra o, özünü elə aparırdı ki, elə bil ki, müharibə 

qurtarmışdır, onun özü isə əsl qalibdir. Buna görə də o, Romanı da öz igidliyi ilə 

məğlub etmək istədiyini söyləyirdi və italiyalıları öz tərəfinə çəkmək cəhdlərindən əl 

çəkmirdi. O, Roma senatına əsirlərdən bir neçəsini göndərdi ki, qalib kimi özünün 

sülh təkliflərini çatdırsın. Əsirlərə onun yaxın adamlarından biri də qoşulmuşdu. 

Diktator onun elçisi Kartalona, qaranlıq düşənə qədər Romaya məxsus olan ərazidən 

çıxmağı əmr etdi. Hannibal üçün bu, olduqca nəhs simptom idi. Bu rədd ilə Roma 

müharibəni uduzduğunu etiraf etməkdən, əslində imtina edirdi. Hannibal qalib hesab 

edilmirdi və ondan sülh və aman xahiş edilmirdi. Hannibal onunla bir qalib kimi 

danışıqlar aparılacağını və özünün təhqiramiz, alçaldıcı sülh şərtlərini diqtə etməsini 

gözlədiyi halda, yeni müharibələr seriyasına başlamalı oldu. Görünməmiş döyüşün 

və romalıların ağır məğlubiyyətinin baiskarı olan bir qalib əsl qələbəyə, ona rahatlıq 

verən qəti qələbəyə bu vaxt həmişə olduğundan daha uzaq idi. Kanndakı qələbə 

Hannibalın strateji məqsədə çatmasında elə bir irəliləyiş əmələ gətirməsə də, 

Karfagen dövlətinə Afrikada və İtaliyanın cənubunda xeyli müttəfiq qazandırdı. Bu 

qələbədən sonra bir çox İtaliya şəhərləri, Kampaniya kimi bütöv vilayətlər 

Hannibalın tərəfinə keçdi. Lakin belə bir həqiqət də vardır ki, bir dəfə xəyanət edən, 

birinə xəyanət edən dəfələrlə, başqalarına da xəyanət edəcəkdir. Ona görə də Romaya 

xəyanət edən şəhərlər, tale üz döndərən kimi Hannibala da xəyanət edəcəkdilər.  

Kapuya Kann vuruşmasına qədər Roma ilə müttəfiqliyi davam etdirirdi. 

Hannibal öz ordusunu Kapuyanın üzərinə apardı. Bu vaxt plebsin köməyi ilə şəhərdə 

hakimiyyəti Pakuvi ələ keçirdi, bu isə Roma əleyhinə olan əhval-ruhiyyənin 

güclənməsinə səbəb oldu. Kapuyanın səfirlərini qəbul edən Varron Romanın ümidsiz 

vəziyyətini onlara açıb göstərdi. Romalılar hər şeyi - ordunu, ərzağı, pulu itirmişdir. 

Ona görə də müttəfiqlər romalılara kömək etməkdənsə, romalıların əvəzinə müharibə 

aparmalıdırlar ki, vətəni ümumi düşməndən qorusunlar. Düşmənlər haqqında 

danışarkən o, qeyd etdi ki, puniyalı düşmən heç bir qanuna məhəl qoymur, insan 

kimi də yaşaya bilmir, hətta demək olar ki, insan nitqinə də malik deyildir. Təbiətcə 

və xarakter etibarilə qəddar və vəhşi olan bu məxluqları, sərkərdə insan 

bədənlərindən körpülər və bəndlər tikməklə və bunu demək də adama iyrənc gəlir ki, 

insan ətini yeməyi öyrətməklə, daha da qəddarlaşdırmışdır. Buna dözmək də çətindir 

ki, İtaliya numidiyalıların və mavrların əyaləti olmuşdur. Səfirlərdə belə bir qənaət 

yarandı ki, Roma artıq döyüşmək vəziyyətində deyildir və onlar bu fikrə gəldilər ki, 

kapuyalılar Hanniballa ittifaqda, İtaliyada ağalığı əldə edə bilərlər. Plebs və senatın 

əksəriyyəti Karfagenlə ittifaq tərəfdarı idi. Sonra onlar belə bir şərt irəli sürdülər ki, 

Romaya kömək edərlər, ancaq konsullardan biri kapuyalı olmalıdır. Roma hökuməti 

bu təklifi çatdıran səfirləri şəhərdən qovdu. Belə bir səfirlik Hannibalın da yanına 

göndərildi, romalıların əksinə o, kapuyalılar nə istəyirdisə, onların hamısını verdi. 

Hannibal onlara söz verdi ki, tezliklə məhz Kapuya Romanın yerini tutub, İtaliyaya 



 57 

başçılıq edəcəkdir, başqaları kimi romalılar da qanunları Kapuyadan alacaqdır. Belə 

sözlər Kapuyanı idarə edənlərin çox xoşuna gəlirdi.  

Lakin İtaliyada belə müttəfiqlər qazanan Hannibalın yenə də təzə köməyə 

ehtiyacı var idi. Bunu əldə etmək üçün o, Karfagenə qardaşı Mahonu göndərdi. 

Mahon Hannibalın qələbələrini şişirdə-şişirdə senata məlumat verdi. Onun sözlərinə 

görə, düşmən romalılar 200 min adam itirmiş, 50 min adamdan artıq əsir vermişlər. 

Axırda isə o, əlavə kömək, qoşunlar üçün isə ərzaq və pul xahiş etdi. Hamı sevinc 

içərisində idi. Bu vaxt Hannibalın tərəfdarlarından biri müharibəyə qarşı etiraz etdiyi 

və Hannibalı romalılara verməyi təklif etdiyi çıxışlarına görə Hannonu məzəmət 

etməyə başlayanda, Hannon ona sərt cavab verdi. O, dedi ki, Hannibalın qazandığı 

qələbələr bəhrəsizdir. Qalib gələn sərkərdə yenə ərzaq və pul tələb edir, elə bil ki, o, 

özü məğlub olmuşdur və qənimət götürməmişdir.  

Mahonun vətənə səfəri Hannibalın ümidlərini doğrultmadı. Hökumət 4 min 

süvari və 40 fil ayırdı, hələ onları da Hannibala çatdırmaq lazım idi, çünki onun 

dənizə çıxışı yox idi. Heç hökumət də öz vədini yerinə yetirməyə tələsmirdi.  

Romada Kann yaxınlığındakı məğlubiyyətin yaratdığı əks-səda şaiyələrin 

yayılmasında, təslimçilik əhval-ruhiyyəsinin genişlənməsində öz əksini tapdı. 

Keçmiş diktator Kvint Fabi Maksim təklif etdi ki, şəhərdə sakitlik yaradılsın, 

qadınlara ictimai yerlərdə görünmək qadağan olunsun, qohumlara görə yas 

saxlanmasına son qoyulsun. Heç kəs şəhərdən buraxılmasın, vətəndaşlar öz evlərində 

oturub, öz yaxın adamlarının taleyi barədə məlumatı gözləsinlər. Bundan bir az sonra 

Roma senatı Varronun məlumatını aldı və baş verən fəlakətin ağlasığmaz miqyası 

haqqında təsəvvür əldə etdi. Hər yeri panika bürümüşdü. Bu vaxt gənc hərbi tribun, 

Hannibalın gələcək qalibi Kiçik Publi Korneli Stsipionun işə qarışması nəticəsində, 

başqa bir çarın yanına qaçmaq barədəki iyrənc plan baş tutmadı.  

Karfagen qoşunlarının Kapuyada qışı keçirməsi Hannibalın ən mühüm 

səhvlərindən biri oldu. Alpın sərt aşırımlarının, böyük məhrumiyyətlərin əyə 

bilmədiyi, qalib gələ bilmədiyi Puniya ordusunu hədsiz kef, eyş-işrət məhv etdi. 

Onlar adət etmədikləri belə istirahətə və yeyib-içməyə acgözlüklə yanaşırdılar. Yuxu, 

şərab, bol xörəklər, əxlaqsız qadınlar, hamam, bekarçılıq uzun müddət davam 

etdiyindən onların bədənini və ruhunu zəiflətdi. Böyük tarixçi Tit Livi 

karfagenlilərin, bədbəxtlik gətirən bu eyş-işrətlərini məhz bu cür təsirli sözlərlə təsvir 

edir.  

Hannibalın mühasirədə saxladığı Kasilina şəhərində isə adamlar və Roma 

döyüşçüləri aclıqdan əziyyət çəkdiklərindən dəri, ot, siçovul yeyirdilər. Artıq 

İtaliyada müharibə "süst" gedirdi. Nə 214-cü, nə də 213-cü ildə Hannibal elə bir 

hücum əməliyyatı apara bilmədi. Lakin 213-cü ildə həm Karfagendə, həm də 

Hannibalın ordusunda ciddi təhlükə kimi qəbul edilən bir hadisə baş verdi. Bu da 

ondan ibarət idi ki, İspaniyada vuruşan Stsipion qardaşları Şimali Afrika sahillərinə 

çıxdılar. Bu hərəkət romalılara böyük diplomatik üstünlük qazandırdı. Romalılar 

Numidiya çarlarının biri ilə ittifaq bağladılar.  

Hannibal isə Tarenti tutmağa çalışdıqda, nəzarətsiz qalan Kapuyanı romalılar 

ələ keçirmək istədilər və onu mühasirəyə aldılar. Hannibal isə ciddi səhv buraxaraq, 

kampaniya üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən şəhərin taleyinə biganə qaldı. 212-ci 

ildə Siciliyada da vəziyyət heç də karfagenlilər üçün yaxşı deyildi. Sirakuzanın 



 58 

onların əlindən çıxması, karfagenlilərin adadan qovulmasına gətirib çıxardı. Martsell 

Sirakuzanı tutduqda, riyaziyyat və fizika elminin inkişafında görkəmli xidmətləri 

olan yunan alimi Arximed qum üstündə layihə çəkərkən, bir döyüşçü onu 

tanımadığına görə bu dahi insanı öldürdü. Plutarxın yazdığına görə, o, döyüşçüdən 

xahiş etmişdi ki, əlindəki işini qurtarmağa imkan versin, lakin əsgər onu o saatca 

qətlə yetirmişdi. Romalılar alimin qatilini edam etdilər. Lakin Arximed romalıların 

düşməni hesab olunurdu, ona görə də onun qəbri sonralar unuduldu və yalnız bir əsr 

yarımdan da çox vaxtdan sonra Tsitseron bu qəbri tapmışdı. Sonra romalılar 

karfagenliləri Himer çayı yanında məğlub etdilər və bu Siciliyanın bütünlükdə azad 

olunmasına yol açdı.  

İspaniyada isə 212-ci il kampaniyası romalılar üçün uğurlu olmadı. Romalılar 

nəinki burada bir döyüşü uduzdular, döyüş vaxtı həm də Publi Korneli Stsipion 

öldürüldü. Bundan bir neçə gün sonra döyüş vaxtı onun qardaşı Qney Stsipion da 

həlak oldu. Onların ikisinin də ölümü və Roma ordusunun darmadağın edilməsi 

karfagenlilərin Pireney yarımadasında əl-qolunu açdı və Giber çayından cənubdakı 

ərazilər onların əlinə keçdi. 

211-ci il kampaniyasında isə İtaliya teatrı yenə ön plana keçdi və hər iki tərəfin 

diqqəti Kapuyada cəmləşdi. Hannibalın romalıları Kapuya ətrafından qovması baş 

tutmadı. Roma komandanlığının Kapuyanın mühasirəsindən diqqətini yayındırmaq 

üçün ciddi bir faktor fikirləşib tapmaq lazım idi və bu Romaya yürüşü qət etməyə 

səbəb oldu. İndi Hannibal başa düşürdü ki, dörd il bundan əvvəl Maharbal bunu təkid 

edəndə, o, necə bir əlverişli imkanı əldən buraxmışdı. O, gidranın Roma adlanan əsas 

başını əzməyə nail ola bilməmişdi. Axı Kann qələbəsindən sonra Roma elə 

müdafiəsiz idi ki, əli uzatmaqla bu yetişmiş meyvəni üzmək olardı. Roma hökuməti 

onun bu niyyətindən qorxub, yenə bütün qüvvələri Romaya yığmaq istədi, bu 

Kapuyanın mühasirəsini götürmək demək idi. Yenə müdrik Kvint Fabi buna etiraz 

etdi və Kapuyanın mühasirəsini saxlamağı vacib hesab etdi. O, inandıra bildi ki, 

Romanı buradakı qoşunların gücü ilə müdafiə etmək olar və Kapuya kimi mühüm 

məntəqənin mühasirəsinin davam etdirilməsini təkid etdi.  

Hannibal isə Romaya yaxınlaşırdı və o, Romanın lap qapısının ağzında, 

şəhərdən 3 mil aralıda dayandı. Şəhərdə bu hadisə böyük panikaya səbəb oldu. Ona 

görə də keçmiş ali magistratların hamısına imperium səlahiyyəti verildi ki, onlar əldə 

etdikləri hərbi-inzibati hakimiyyətin köməyi ilə, düşmən şəhərdən uzaqlaşana qədər 

sakitlik yaratsınlar. Hannibal Anion çayını keçib öz qoşunlarını döyüşə hazırladı. Bu 

vaxt dolu ilə birlikdə dəhşətli yağış yağmağa başladı. İslanan Roma və Karfagen 

əsgərləri güclə özlərini düşərgələrinə çatdırdılar. Səhərisi gün belə vəziyyət təkrar 

olundu. Bu vaxt Hannibal demişdi ki, Romaya sahib olmaq üçün onun ya ağlı çatmır, 

ya da bəxti gətirmir. Az qala iyirmi əsr yarım bundan sonra - 1815-ci ildə, iyunun 18-

nə açılan gecə Vaterlooda yağan güclü yağış orduların, xüsusən topların hərəkətini 

xeyli çətinləşdirdi və digər mühüm amillərlə yanaşı bu yağış da Napoleonun son 

məğlubiyyətini əmələ gətirən səbəblərdən biri oldu. Böyük orduların taleyini həll 

edən bu iki sərkərdənin - Hannibalın və Napoleonun hərbi qismətində güclü yağışlar 

qarşısıalınmaz bədbəxtlik rolunu oynadı.  

Təbiətin yaratdığı maniələrdən başqa, Hannibalın ovqatını korlayan digər 

hadisələr də baş verdi. Onun ordusu Roma divarları yanında dayananda Roma 
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hökuməti İspaniyaya əlavə qoşun hissələri göndərdi. Bundan başqa Hannibalın ümid 

etdiyi bir hadisə də baş vermədi - romalılar nəinki Kapuyanın mühasirəsini 

götürmədilər, hətta bunu daha ciddi-cəhdlə davam etdirdilər. Bundan başqa Roma 

ətrafında onun düşərgəsinin dayandığı torpaqların, onun sahibi tərəfindən başqa 

birisinə satması barədə xəbər yayıldı. Deməli, romalılar özlərini o qədər möhkəm 

hesab edirlər ki, alış-verişdə də bu torpaqların düşmən əlində olduğunu ciddi bir 

məsələ kimi qəbul etmirdilər. Bütün bir-birinin ardınca davam edən əlamətlərin ağır 

təsiri altında, Hannibal Romadan geriyə çəkilməyə məcbur oldu.  

Alpdan İtaliya düzənliklərinə enəndən əvvəl Hannibal və elə bu vaxt Publi 

Stsipion öz ordularına müraciət etmişdilər. Stsipion ona heyfsilənmişdi ki, biz 

Hannibalı əzəcəyik, amma adamlar güman edəcəklər ki, Hannibala Alp dağları qalib 

gəlmişdir. Stsipion nəinki Hannibala qalib gələ bilmədi, əksinə o, və onun konsul 

yoldaşı və onların orduları ciddi məğlubiyyətə uğradı. Hannibal da ordusuna 

müraciət edərək, Romanı tutmaq vəzifəsini qoymuşdu və bu məqsəd üçün çox risq 

edərək Alp dağlarını aşmışdı. İtaliya ərazisində o, Titsində, Trazimen gölü 

yaxınlığında və Kannda böyük qələbələr qazanmasına baxmayaraq, Roma barədə o, 

Tantal əzabları çəkməyə məcbur olmuşdu. Beləliklə hər iki sərkərdə öz vədlərinə 

əməl edə bilməmişdilər.  

Kapuyalılar Hannibalın bu uğursuzluğunu eşitdikdən sonra şəhərin qapısını 

romalılara açdılar və Roma qoşunları Kapuyaya girdi.  

Puniya qarnizonu əsir götürüldü, satqın senatorlar həbs edildi və onlar edam 

edildi. Kapuyalıların çoxu qul olmağa satıldı. Şəhər torpağı və ictimai binalar Roma 

xalqının mülkiyyəti elan edildi və şəhəri idarə etmək üçün Roma canişini təyin 

edildi. Hannibalın əlindən Kapuya kimi mühüm məntəqə də çıxdı, axı ona hələ on il 

bu ölkədə vuruşmaq yükünü çəkmək lazım gələcəkdi. Canlı qüvvə ehtiyatı da 

tükənirdi, bu dövrdə onun vur-tut 26 min əsgəri var idi. 

Romalılar Kapuyanı tutmaqla və kapuyalıları qəddarcasına cəzalandırmaqla, 

bu dövlətlə ittifaqa xəyanət edən digər şəhərlərə də ciddi dərs verdilər. Bundan sonra 

isə Roma Klavdi Neronun başçılığı altında İspaniyaya əlavə qoşun dəstələri 

göndərdi. Burada Neron asanlıqla Hasdrubala qalib gələ bilərdi. Lakin karfagenli 

sərkərdə danışıqlar aparmaq adı altında romalını hiyləgərliklə aldatdı və ordusunu 

ustalıqla məhvedici həlqədən çıxara bildi.  

Roma bu vaxt İspaniyadakı prokonsul vəzifəsinə sərkərdə göndərməyi qərara 

aldı və bu missiya üçün 24 yaşlı Publi Korneli Stsipion seçildi. O, bu yaxınlarda 

İspaniyada həlak olmuş iki sərkərdə qardaşdan birinin - keçmiş konsul Publinin oğlu 

idi. Əlbəttə Roma qaydalarına görə bu vəzifə üçün o, çox cavan idi. Lakin tarixçilər 

onun yüksək dərəcədə qeyri-adi adam olduğunu qeyd edirlər. Hannibala qarşı 

mübarizədə Fabi və Martsellə yanaşı, sonralar onun misilsiz xidmətləri olmuşdur və 

II Puniya müharibəsinin romalılar üçün böyük zəfərlə başa çatması onun adı ilə 

bağlıdır. Stsipionlar Emililər ailəsi ilə sıx bağlı idi. Bundan başqa Hannibalın 

qalibinin qızı Korneliya gələcək iki məşhur tribunun - Tiberi və Qay Qrakx 

qardaşlarının anası idi. Onların bacısı Semproniya isə III Puniya müharibəsindəki 

qalib sərkərdə Stsipion Emilianın arvadı idi.  

Appinanın yazdığına görə, xalq yığıncağında çıxış edən yeni prokonsul söz 

verdi ki, təkcə İspaniyanı deyil, həmçinin Afrikanı və Karfagenin özünü zəbt 
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edəcəkdir. Bunu cavan oğlanın lovğalanması kimi qəbul etdilər. Bütün bunlara 

baxmayaraq o, İspaniyadakı Roma ordularına komandan seçildi. O, Hanniballa ilk 

döyüşlərdə, Titsin yaxınlığındakı vuruşmada çox gənc yaşında iştirak etmiş və orada 

yaralanan atasını xilas etmişdi. O, Kann yaxınlığındakı döyüşdə də iştirak etmişdi və 

bu vaxt o, artıq hərbi tribun idi. Sonra isə ən böhranlı anda Romanı tərk edib qaçmaq 

istəyənlərin qarşısını almışdı. İndi İspaniyaya gəmilərlə öz 10 min nəfərlik ordusu ilə 

gələn Stsipion sahilə çıxan kimi Tarrakona yollandı.  

Əvvəlki ilin uğursuzluqlarından sonra 210-cu ilin kampaniyası da Hannibal 

üçün əlverişsiz şəraitdə başladı. Onun İtaliyadakı müttəfiqləri Kapuyadan sonra, indi 

ona xəyanət edib Roma tərəfə keçirdi. Bu isə onun vəziyyətini daha da ağırlaşdırırdı. 

Belə bir şəraitdə Martsell hücumla iki şəhəri karfagenlilərdən və samnitlərdən azad 

etdi. Siciliya da bütünlüklə Roma ağalığına keçdi. İspaniyada da 210-cu il 

kampaniyası Puniya komandanlığı üçün ciddi uğursuzluqla əlamətdar oldu. Onların 

başlıca dayaq nöqtəsi olan Yeni Karfagen romalıların əlinə keçdi. Stsipion 

İspaniyada finikiya-puniya koloniyalarının əhalisi qarşısında özünü işğalçı kimi 

deyil, azadlıq bəxş edən sərkərdə kimi göstərməyə cəhd edirdi.  

İtaliyada Tarentin romalılar tərəfindən ələ keçirilməsi də karfagenlilərin hərbi-

siyasi vəziyyətini xeyli çətinləşdirdi. Bundan sonra Hannibal romalılarla iri 

toqquşmalardan qorxmağa, qaçmağa başladı. İndi rollar dəyişmişdi, indi Karfagen 

sərkərdəsi məcburiyyət qarşısında Fabi taktikasından istifadə etməyə başlamışdı. O, 

Martsellə iri döyüşlərə girməkdən çəkinirdi. Belə bir vaxtda Martsell öz ordularını 

yoxlayarkən, numidiyalılar tərəfindən mühasirəyə alınıb öldürüldü. Hannibal həlak 

olmuş Roma sərkərdəsini dəfn etdi. Lakin o, konsulun möhürü olan üzüyünü də ələ 

keçirdi və Roma ordularına bu möhürlə saxta məktublar göndərib, sərəncamlar 

verirdi. Buna görə də konsul Krispin, digər konsul yoldaşının həlak olması barədə 

bütün şəhərlərə xəbər verməli oldu. Krispin də yaralandıqdan sonra Hannibal 

İtaliyanın cənubunda öz mövqelərini saxlamağa müyəssər oldu. 207-ci ilin yazında 

isə onun qardaşı Hasdrubal Alp dağlarını keçdi və Hanniballa birləşməyə tələsdi. 

Metavr çayı sahilində o, Roma sərkərdəsi Neronla üz-üzə gəldi, darmadağın edildi, 

özü isə həlak oldu. Neron isə yenidən cənuba qayıdıb öz qələbəsi barədə Hannibala 

xəbər göndərdi. Qardaşının həlak olması və onun ordusunun tar-mar edilməsi 

Hannibalın dərdlərini artırdı və onun bütün ümidlərini puça çıxardı.  

206-ci ilin yazında isə Pireney yarımadasında karfagenlilərin təzə təşkil etdiyi 

böyük ordu məğlub edildi və sərkərdələr Mahon Barkid və Massanassa Bekula 

yaxınlığındakı döyüşdə tar-mar edildi. Bu vaxt Massanassa romalıların tərəfinə 

keçmək üçün Roma sərkərdəsi Silanla gizli danışıqlar apardı və bu razılıq əldə edildi. 

Bundan sonra ümumən İspaniyada müharibənin başa çatdığını hesab edən Stsipion 

müharibəni Afrikaya keçirməyi qərara aldı. Bu addım Hanniballa mübarizəyə son 

nöqtə qoymaq demək idi. O, öz həyatını təhlükədə qoyaraq Afrikaya getmişdi ki, 

Massanassanın düşməni olan masaysililərin çarı Sifaksı da Roma ilə ittifaqa cəlb 

etsin. Bunu əldə etməklə Stsipion bütün numidiyalıların köməyinə sahib olmağa 

müvəffəq oldu. Qadesin təslim olması ilə İspaniyadakı müharibə bütünlüklə 

Romanın xeyrinə başa çatdı. 

Karfagenlilərin müharibənin istiqamətini döndərmək cəhdləri isə bir-birinin 

ardınca puça çıxırdı. 205-ci ilin yazında Mahon Barkid gəmilərlə İtaliyaya gəldi və 
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Genuyanı tutdu. Lakin Hannibal artıq bunlara laqeyd idi, onun ordusunu taun və 

aclıq da taqətdən salırdı.  

Afrikaya Roma ekspedisiyasının göndərilməsi də təxirə salınırdı. Bu Romanın 

daxilindəki siyasi mübarizələrlə əlaqədar idi. İspaniyadakı qələbə Stsipiona böyük 

şöhrət gətirsə də, o, magistrat olmadığı üçün ona triumf vermədilər. Lakin o, 205-ci 

ilə Publi Litsini Krassla birlikdə konsul seçildi. O, həmçinin müharibənin Afrikaya 

keçirilməsi məsələsində də qalib gələ bildi. Ona bir konsul kimi Siciliya düşdü və 

istədiyi vaxt Afrikaya getməyə icazə verildi. O, elan etdi ki, məhz müharibəni 

qurtarmaq üçün konsul seçilmişdir və ona Afrikaya keçmək lazımdır. Lakin iki klan 

arasında mübarizənin davamı kimi Fabi ona etiraz etdi. Fabi təklif etdi ki, əvvəlcə 

Hannibalı qəti əzmək və İtaliyadan qovmaq, sonra Afrikaya keçmək lazımdır. Onun 

arqumentlərində də bir məntiq var idi. İtaliya müharibə ilə viran edildiyi bir vaxtda, 

Afrikada vuruşmaq, öz vətənini azad etmədən özgə ölkəsini işğal etmək olmazdı. 

Stsipion isə öz cavabında göstərirdi ki, Afrikada karfagenlilərə qalib gəlmək və bu 

işdə yerli Liviya tayfalarının köməyinə bel bağlamaq olar. Və ən başlıca məsələ - 

Karfagen ərazisində vuruşmaqla onlar hökuməti məcbur edəcəklər ki, Hannibalı öz 

vətəninə dönməyə çağırsın. Ona görə də Senat yuxarıda göstərilən qərarı qəbul etdi. 

Lakin bir məsələdə də Stsipion müqavimətlə üzləşdi, ona dövlət xəzinəsindən pul 

vermədilər. Ona görə də öz ekspedisiyasını maliyyələşdirmək üçün, bundan isə son 

qələbə və Romanın taleyi asılı idi, o, öz vəsaitindən istifadə etməli oldu və ayrı-ayrı 

adamlardan borc götürdü. Bir sözlə, senat addımbaşı ona maneçilik göstərirdi.  

Stsipionun başçılığı altında Roma donanmasının Afrikaya gəlib çıxması barədə 

düzgün olmayan xəbər, Karfagendə böyük həyəcana səbəb oldu. Ona görə də 

karfagenlilər müharibəyə hazırlaşmağa başladılar, hətta yeni döyüş filləri ovuna 

yollandılar. Masililərin çarı Massanassa isə romalıların vasitəsilə Numidiyada öz 

əldən çıxmış vəziyyətini bərpa etmək istəyirdi. Belə bir vaxtda Hannibal 205-ci ildə 

strateji əhəmiyyəti olan Lokr şəhərini tutmağa cəhd etdi. Lakin o, geri çəkilməyə 

məcbur oldu. Stsipion bu şəhəri tutdu və nəhayət o, ordusunu 440 gəmiyə yükləyib 

Afrikaya, Emporiyaya istiqamət aldı. O, öz donanmasını Utikaya tərəf göndərdi. 204-

cü ildə o, Afrikada sahilə çıxdı. Burada o, Numidiyanın işlərinə qarışıb, hakimiyyəti 

Romaya müttəfiqliyə keçmiş çar Massanassaya verdi.  

204-203-cü illərin qışı Afrikada hərbi-siyasi fəallığın artması ilə əlamətdar 

oldu. Stsipion Sifaksla da danışıqlar aparıb, onu öz tərəfinə çəkməyə cəhd edirdi. 

Lakin uzaqgörən çar tələb edirdi ki, qoy karfagenlilər İtaliyanı, romalılar isə Afrikanı 

tərk etsinlər və öz aralarında yaxşı münasibətlər qursunlar. Yaz gələndə Stsipion 

gəmilərə mühasirə və atıcı vasitələri yükləyib, düşməndə belə bir fikir yaratmağa 

cəhd etdi ki, guya o, Utikaya dənizdən yaxınlaşmaq istəyir, özü isə şəhərin yanındakı 

təpədə möhkəmləndi. Gecə o, düşmənə yaxınlaşıb, əvvəlcə Sifaksın döyüşçüləri 

yatdıqları komaları yandırtdı. Hasdrubalın əsgərləri onlara yanğını söndürmək üçün 

köməyə gələndə, romalılar karfagenlilərin düşərgəsinə hücum etdi. Yanğın onların da 

düşərgəsinə keçdi. Beləliklə iki ordu - Sifaksın və Hisqon oğlu Hasdrubalın orduları 

məhv edildi. Bu iki sərkərdə tezliklə yeni ordu yaratmalı oldular. Lakin bu ordu da 

Roma legionları ilə vuruşda qaçmağa üz tutdular.  

Karfagen hökuməti donanmasını Utikaya göndərdi ki, orada romalılara hücum 

etsin və Hannibalı İtaliyadan geri çağırdı. Romalılar Sifaksla döyüşdə yenə qalib 
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gəldilər və çarın özünü əsir götürdülər. Massanassa Tsirta şəhərini tutmaqla bütün 

Numidiyanın hökmdarı oldu. Bu həm də Karfagenin yeganə müttəfiqindən məhrum 

olması idi. Ona görə də Karfagenin ali orqanı olan 30-lar şurası (bu, 300-lər 

şurasından seçilirdi) Stsipiondan şəhərə aman verməyi və sülh barədə xahiş etdi. 

Buna cavab olaraq romalı sərkərdə ağır tələblər irəli sürdü. Hannibal İtaliyanı tərk 

etməli oldu və məzəmmətlə dedi ki, qoy Stsipion lovğalanmasın, bizim evimizi başqa 

bir imkanı olmadığından Karfagenin xarabalıqları altında, Hannon məhv etdi. 

Karfagen hökuməti artıq Roma senatının qoyduğu şərtlərlə razılaşaraq sülhə can 

atırdı. Senat da sülh müqaviləsini təsdiq etdi. Lakin özlərini alçaldaraq, qəbul 

etdikləri sülhü karfagenlilər pozdular.  

Stsipion 202-ci il kampaniyasında Karfagen yaxınlığındakı ərazidə 

piyadalarını yerləşdirdi. Bu vaxt Hannibal özü elçi kimi onun yanına gəldi. O, təklif 

etdi ki, Afrikadan kənardakı bütün Karfagen torpaqları Romaya verilsin. Romalı isə 

daha böyük güzəştlər tələb etdi. Sonrası gün Zama yaxınlığında böyük döyüş 

başlandı. Hannibal öz döyüşçülərinin qarşısında 80 fil qoymuşdu. Süvari qoşunlarda 

üstünlük Stsipionun tərəfində idi, numidiyalılar ona qoşulmuşdu. Romalılar öz 

qışqırıqları, truba çalmaları ilə filləri qorxuzdular və fillər romalıların mizraq 

zərbələrindən sonra Karfagen süvarilərinin üstünə yeriməyə başladı. Döyüş 

qızışdıqda karfagenlilər qaçmağa başladı. 20 min karfagen döyüşçüsü öldürüldü və o 

sayda da əsir götürüldü. Romalıların itkisi çox az idi. Bu Hannibalın ilk və son 

məğlubiyyəti idi.  

Bundan sonra Hannibal özü romalılarla danışıqlar aparılmasının təşəbbüsçüsü 

oldu. Bu vaxt senat Stsipiona özünün lazım bildiyi şərtlərlə son sülh müqaviləsi 

bağlamağı tapşırdı. Onun düşərgəsində 201-ci ildə sülh müqaviləsi imzalandı.  

Karfagenlilər Stsipiona özlərinin sayı 500-ə qədər olan hərbi gəmilərini, 

həmçinin fillərini, fərariləri, qaçmış qulları və əsirləri verdi. Gəmilər hamısı 

Karfagen yaxınlığında yandırıldı, fərari latinlilərin başı vuruldu, romalılar isə 

çarmıxa çəkildi. Hamilkar Barka, onun kürəkəni Hasdrubal və oğlu Hannibal 

tərəfindən başlanan II Puniya müharibəsi onun təşəbbüsçüsü olan ölkənin tam 

məğlubiyyəti, Romanın hərbi zəfəri ilə başa çatdı.  

Bu məğlubiyyətin günahını, hamı Hannibalın üstünə yıxmağa çalışırdı. O, isə 

əvəzində bildirdi ki, ölkənin Ali Şurası xəsislikdən və onun əksinə hərəkət 

etdiyindən, qalib gəlməyə imkan vermədi. Təzminatı vermək üçün hökumət pul 

yığmağa başlayanda əhali olduqca məyus idi. Bu vaxt camaatın hüznlü vaxtında bir 

nəfər Hannibalı gülən gördükdə, onu məzəmmət etdi ki, bu göz yaşlarının günahkarı 

axı onun özüdür. Buna Hannibal belə cavab verdi: "Sizin üzünüzün ifadəsini görən 

kimi, nə vaxtsa sizin könlünüzü görmək mümkün olsaydı, onda siz asan başa 

düşərdiniz ki, sənin söydüyün bu gülüş sevincdən yox, dərddən, demək olar ki, dəli 

olmuş ürəkdən gəlir. Bu gülüş sizin axmaq və iyrənc göz yaşlarınız kimi o dərəcədə 

yersiz deyildir. Bizim silahımızı alanda, gəmilərimizi yandıranda, xarici düşmənlə 

müharibə etməyi bizə qadağan edəndə ağlamaq lazım idi, məhz bu yaralardan biz 

məhv oluruq. Əlbəttə, güman edilməlidir ki, romalılar bizə nifrət bəsləyirdilər. Heç 

bir dövlət sakitlikdə yaşaya bilməz. Əgər onun xaricdə düşməni yoxdursa, onu 

daxildə tapır. Necə ki, çox güclü bədənlər xarici təsirlərdən mühafizə olunan kimi 

görünürlər, lakin özünün qüvvəsindən əziyyət çəkirlər. Əlbəttə, biz dövlətin 
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dərdlərindən daha çox bizim özəl mənafelərimizə toxunanları hiss edirik, onlardan da 

heç nə, pulun itirilməsi kimi acı zərbə vurmur. Belə ki, Karfagendən qalibiyyətli 

yaraqlar soyundurulanda, bir belə silahlanmış Afrika tayfaları arasında onun silahsız 

və çılpaq qoyulduğunu gördükdə, heç kəs hönkürüb ağlamırdı; indi özəl vəsaitlərdən 

pul yığmaq lazım gələndə, siz göz yaşları axıdırsınız, elə bil ki, dövlətin dəfn 

mərasimindəsiniz. Qorxuram ki, siz tezliklə hiss edəcəksiniz ki, bu gün cüzi bir dərdə 

görə ağlayırdınız". Bunu tarixçi Tit Livi qələmə almışdır.  

Hannibal isə hələ də səhnədən çıxmamışdı. Karfagen şurasını kəskin tənqid 

etdiyinə görə, 196-cı ildə onu dövlətdəki ən yüksək vəzifəyə seçdilər, o, suffet oldu.  

Hələ 217-ci ildən materik Yunanıstanı qorxulu "Qərbdəki buluddan" hali idi. 

Yunanların düşüncəsinə görə, II Puniya müharibəsində vuruşan hər iki tərəf 

"barbarlar" idi. Romanın adı olan yunan sözü "rhome" tərcümədə "kobud qüvvə" 

mənasını verirdi.  

Romada yuxarı sinfin uşaqları yunanca danışmağı öyrənirdilər, çox vaxt erkən 

yaşlarında onlara qul dayələrdən, sonra isə məktəbdə və ya ailə müəllimi tərəfindən 

yunan ədəbiyyatına məhəbbət aşılanırdı. Bunu öyrədənlər isə azad, ya qul yunanlar 

olurdu. Nəticə kimi təhsil görmüş romalı m.ə. II əsrdə bilinqval idi və hər iki dildə 

sərbəst danışırdı.  

Yenidən özünə güvənməyə başlayan Roma 200-cü ildə Şərqə üz tutub, 

Makedoniyaya yeni müharibə elan etdi. Roma həm də  Hannibalı ittiham etməyə 

başladı ki, o, Selevkid dövlətinin başçısı III Antioxla gizli yazışma aparır və onun 

elçilərini qəbul edir. Bundan başqa o, ölkəsində hissləri qızışdırmaqda davam edir ki, 

dövləti sakit həyatdan yalnız silah toqquşması oyada bilər. Buna görə Hannibal 

qaçmağı qərara aldı və gəmiyə oturub Afrikanı tərk etdi. O, yalnız Antioxun yanına 

gedə bilərdi, ona görə də Tirə gəlib çıxdı. Lakin çar Kiçik Asiyada olduğundan 

Hannibal onun arxasınca Efese getdi. Antiox bu dövrdə Yunanıstana və Kiçik 

Asiyaya ağalıq etmək üstündə Romanın əsas rəqibi idi. Ona görə də Hannibal onu 

İtaliyada müharibə aparmağa sövq edirdi. 192-ci ildə Antiox qoşunları ilə 

Fessaliyaya gəldi, Lakin artıq 191-ci ilin aprelində Fermopil keçidi yaxınlığında 

darmadağın edildi və ordusunun qalıqları ilə Kiçik Asiyaya, Efesə qaçdı. Bu həmin 

Fermopil keçidi idi ki, 480-ci ildə Sparta çarı Leonid 300 nəfər spartalı döyüşçü ilə 

Kserksin başçılığı altında möhtəşəm Persiya ordusunun qarşısını kəsmişdi. 

Spartalılar başçıları ilə birlikdə həlak olub, özləri haqqında əfsanəyə bənzəyən 

qəhrəmanlıq səlnaməsi yaratmışdılar. İndi 290 il sonra bu keçid Antiox üçün biabırçı 

məğlubiyyət rəmzinə çevrildi. Bu məğlubiyyət Hannibalın ümidlərini də qayaya 

çırpdı. Artıq Roma ilə vuruşmağa qadir olan heç bir dövlət qalmamışdı. Lakin o, 

özünü təslim etmək barədə fikirləşmirdi. Bir çox ölkələrdə olduqdan sonra o, 

Vifiniyaya gəldi. Burada Roma səfiri çar Prusiyadan Hannibalı romalılara verməyi 

tələb etdi. Əsgərlər onu tutmağa gələndə, Hannibal xilas olmaq üçün heç bir imkanı 

olmadığını görüb, zəhər içdi və özünü öldürdü. Belə deyirlər ki, o, öləndə demişdi: 

"Qoy romalıları bu qayğıdan azad edək, madam ki, onlar qocanın ölümünü gözləyə 

bilmirlər".  

III Puniya müharibəsi başlayanda karfagenlilər öz donanmalarını və ordularını 

bərpa etmişdilər. Strabonun yazdığına görə, II əsrin 50-ci illərində Karfagenin 705 

min əhalisi var imiş. Bu olduqca gözəl şəhər olub, yaraşıqlı və yaşıllığa qərq olmuş 
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küçələrə, dəbdəbəli evlərə malik idi. Şəhərdə kasıblar məhəlləsi ilə yanaşı, altı 

mərtəbəyə qədər olan çoxmənzilli evlərdə orta təbəqə yaşayırdı.  

III Puniya müharibəsi ərəfəsində Yunanıstanda Roma əleyhinə narazılıq 

artırdı. 149-cu ildə özünü Makedoniya çarı Perseyin oğlu kimi qələmə verən Yalançı 

Filipp meydana gəldi. Bir il sonra romalılar onu aradan götürə bildilər. 148-146-cı 

illərdə Roma qoşunları Axey ittifaqı ilə vuruşdu və ölkənin ən iri ticarət 

mərkəzlərindən biri, tarixi şəhər olan Korinfi 146-cı ildə viranə qoydu.  

Bu dövrdə Karfagenə qarşı da münasibətlər sərtləşməyə başlayır. Fabi 

Maksimin ölümündən sonra antikarfagen cəbhəsinə, Trazimen gölü yanındakı 

döyüşdən Roma yanındakı döyüşə qədər II Puniya müharibəsində əvvəldən axıradək 

iştirak edən Mark Portsi Katon (m.ə. 234-149-cu illər) başçılıq edir. Hələ senzor 

olarkən 184-cü ildə o, köhnə yaxşı adətləri pozan adamları senatdan qovmuşdu, 

onların günahı isə ondan ibarət olmuşdu ki, qızlarının yanında öz arvadlarının 

üzündən öpmüşdü. Karfagen barədə onun əleyhdarı Publi Korneli Stsipion Nasika 

idi. Mühafizəkarlıqda Nazika ondan geri qalmırdı. O, Romada ilk teatrı dağıtdırmışdı 

ki, bu faydasız və yaxşı xasiyyətləri korlayan şeydir. Karfageni Romanın müttəfiqinə 

çevirmək istəyənlərə Katon deyirdi ki, onun həddən artıq qüdrətindən qorxmaq 

lazımdır və tələb edirdi ki, Karfageni yer üzündən silmək lazımdır. Elçilər içərisində 

Karfagenə gedən Katon, bu ölkənin böyük var-dövləti olduğunu müşahidə etdi və bu 

fikrə gəldi ki, şəhər zəbt edilməsə, romalılar əvvəldə olduğu kimi bədbəxtliklərlə üz-

üzə gələcəkdir. O, deyirdi ki, nə qədər ki, Karfagen mövcuddur, Roma özünü arxayın 

hesab edə bilməz və öz azadlığına görə qorxmaya bilməz. "Karfagenlilər artıq bizim 

düşmənimizdir, çünki kimsə mənə qarşı hazırlaşırsa və istədiyi vaxt müharibəyə 

başlaya bilərsə - o, mənim düşmənimdir, hətta əgər, öz silahını işə salmamışdırsa". 

Dəfələrlə təkrar edirdi ki, " bundan əlavə mən fikirləşirəm ki, Karfagen 

dağıdılmalıdır".  

Bundan sonra Karfagenə yenə 10 nəfər elçi göndərmək qərara alındı və onlar 

burada ordu və donanmanın olduğunu gördülər. Bu müharibə tərəfdarlarını daha da 

qızışdırdı. Nazika isə onlara etiraz edirdi. Senat bəzi yeni şərtlərlə müharibəyə əl 

atmamağı qət etdi. Lakin bu vaxt karfagenlilər müqavilənin əksinə olaraq, 

romalıların müttəfiqi Massanassaya müharibə elan etdilər və uduzdular. Bu onların 

vəziyyətini xeyli ağırlaşdırdı. Artıq Roma üçün casus belli mövcud idi. Dilemma 

qarşısında qalan Karfagen romalılara təslim olmaqdansa, müharibəyə hazırlaşmaq 

yolunu tutdu. Roma senatında da Katonun mövqeyi qalib gəldi və müharibə üçün 

"yaşıl işıq" yandırıldı. Əvvəlcə Utika romalılara təslim oldu. Katon daha kəskin 

qaydada Karfagenə qarşı hərbi əməliyyatlar başlamağı, onu dağıtmağı və məhv 

etməyi təklif edirdi. Ona görə də senat qərara aldı ki, Karfagen müqavilənin əksinə 

olaraq donanma saxladığına, qoşunlarını sərhəddən kənara çıxardığına və Romanın 

müttəfiqi Massanassaya qarşı silah qaldırdığına görə - bütün bu səbəblərə görə 

Karfagenə müharibə elan edilsin, Karfagen yer üzündən silinməlidir.  

Karfagen könüllü olaraq tərksilah edildikdə, romalılar başlıca tələblərini irəli 

sürdülər; karfagenlilər şəhəri tərk etməlidirlər və dənizdən 80 stadiya aralı özlərinə 

məxsus olan istənilən ərazidə onlar yerləşə bilərlər. Bu Hannibalın saquntlulara elan 

etdiyi tələblərə çox bənzəyirdi və artıq 70 ildən sonra tarix təkrar olunurdu. Lakin 

indi tarix öz istehzasını karfagenlilərə göstərirdi, bu vaxt onlar ultimatum verən 
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deyil, qurban rolunda çıxış edirdilər. Uzaqgörən Hannonun peyğəmbərliyi də düz 

çıxdı ki, Saquntun mühasirəsi Karfagenin mühasirəsi ilə əvəz ediləcəkdir. Təəssüf ki, 

o vaxtlar Karfagen senatındakı alovlanmış hisslər çox şey vəd edən Hannibalın 

tərəfində idi, müdrik Hannonun sözlərini eşitməyə mane olan qulaqların karlığı, indi 

görünməmiş bədbəxtliyə gətirib çıxardı. Doğrudan da karfagenliləri dənizdən 

aralamaq, balığı sudan çıxarmaq kimi, onları məhv etmək demək idi. Onlar dəniz 

vasitəsilə ticarət aparır, dünya bazarı ilə işləyirdi. Ona görə də bu şərt, dinc yolla 

karfagenliləri məhv etmək demək idi. 550 il sonra qot qəsbikarı, Vestqot kralı Alarix  

(370-410-cu illər) belə üsullardan istifadə edib italiyalılara, bir qədər sonra isə 

Romaya zülm verirdi. Alarik adamların qanını tökmək istəmirdi, o, dar ağacından 

asmağa üstünlük verirdi. Bundan başqa Alarix çox vaxt silah işlətməyi də sevmirdi, 

onun ən güclü silahı aclıq idi, mühasirə etdiyi şəhərləri aclıq vasitəsilə diz 

çökdürürdü. Karfagen isə öz həyatını təmin etmək mənbələrindən məhrum edilirdi.  

Romalıların bu tələbləri şəhər sakinlərinə çatdıqdan sonra onlar şura binasının 

qarşısına toplaşdılar. Bu vaxt birdən ümidsizlikdən dəlicəsinə orgiya başlandı, 

bəziləri bu bədbəxt xəbəri gətirənlərin üzərinə atılır, digərləri girov vermək barədə 

təklif edənləri öldürürdülər, üçüncülər isə şəhərə səpələnib, təsadüfən şəhərdə olan 

italikləri öldürürdülər. Şura Hazdrubalı şəhər kənarındakı qüvvələrin komandanı 

təyin etdi. Bundan əvvəl romalılarla müharibəyə bəhanə verdiyinə, Massanassaya 

hücum etdiyinə görə, o, ölüm hökmünə məhkum edilmişdi. Ondan xahiş etdilər ki, 

vətən ağır gündə olan bir vaxtda öz acığını unutsun. Karfagenlilər hər şeyə hazır 

idilər ki, təkcə vətənlərini tərk etməsinlər. Ona görə də mübarizəyə hazırlaşırdılar. 

Sənətkar emalatxanalarında silah düzəldilirdi. Qadın saçlarından kəndir hörülürdü. 

Gəmi qayrılması üçün mis heykəllər əridilir və evlərin dirəklərindən istifadə 

olunurdu. Heç kəs bu işlərdən yayınmırdı. Qadınlar özlərinin qızıldan olan bəzək 

şeylərini verirdilər ki, ona silah və ərzaq alınsın.  

Romalılar şəhəri hücumla götürməyi qət etdilər. Şəhər divarlarını dağıtmaq 

üçün taranlardan istifadə edilməyə başlandı. Karfagenlilər romalıları şəhər 

divarlarından kənara çıxara bildilər. Hərbi tribun olan Stsipion Emilian onları təqib 

olunmaqdan xilas etdi. O, ikinci dəfə də Roma ordusunu tam darmadağın olmaqdan 

xilas etdi. 149-cu il kampaniyası romalılara elə bir üstünlük vermədi. Stsipion 

Emilian Numidiya çarlığını gücdən salmaq və onu Romaya daha möhkəm bağlamaq 

üçün Massanassanın irsini, onun özünün xahişi ilə onun oğlanları arasında böldü.  

148-ci ildə isə Pison Afrika şəhərlərinə hücum etdi. Emilian isə diqqəti 

Karfagenin mühasirəyə alınması üzərində cəmləşdirirdi. Romalılar ilk dəfə olaraq 

Karfagenin ərazisinə girdilər, lakin şəhərin Meqara adlanan şimal ətrafını əldə 

saxlaya bilmədilər. Bundan sonra karfagenlilər görünməmiş qəddarlıq etdilər, əsir 

düşmüş romalıları küçəyə çıxarıb onlara dəhşətli əzab verməyə - gözlərini, dillərini 

çıxarmağa, barmaqlarını kəsməyə, dərilərini soymağa başladılar. Buna etiraz 

edənlərin müqavimətini Hasdrubal zorakılıqla yatırtdı. Karfagendə artıq onun hərbi 

diktaturası mövcud idi. 146-cı ilin yazında Emilian Karfagenin limanlarından biri 

olan Kotonun mühasirəsinə başladı. Onun əsas məqsədi isə şəhərdəki akropol və 

qədim məbədlər yerləşən Birsa təpəsini tutmaq idi. Şəhərlilər bura aparan üç küçə ilə 

həmin təpəyə qalxırdılar. Romalılar hər binanı hücumla tuturdular. Emilian şəhəri 

yandırmağı və evləri dağıtmağı əmr etdi. Evlər yanıb yerə töküləndə daşlarla birlikdə 
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küçəyə ölü və diri adamlar tökülürdü, bunlar da əsasən evlərdə gizlənmiş qocalar, 

qadınlar və uşaqlar idi. Yaralıların harayı eşidilirdi. Adamlar xəndəkləri zibil kimi 

doldurmuşdu. Çapan atlar yerə sərilmiş adamların üzünü və başlarını dağıdırdı. Bu 

qanlı orgiya altı gün davam etdi. Nəhayət Birsadan müraciətlər gəldi və oradan 

çıxmağı arzu edənlərin həyatını saxlamağı Emiliandan xahiş etdilər. 50 min nəfərdən 

artıq kişi və qadın qalanı tərk etdi və mühafizə olunmağa götürüldü. Onları qul olmaq 

taleyi gözləyirdi. Yalnız 900 nəfər romalı fərari məbədə qaçıb, oradan mübarizəni 

davam etdirirdi. Hasdrubal son sınağa dözə bilmədi. Arvadından və məbədin 

mühafizəçilərindən gizli o, Emilianın yanına qaçdı. Şəhəri düşmənə təhvil verən bu 

adam, qalibdən həyatının qorunub saxlanmasını xahiş edirdi. Fərarilər onları nə 

gözlədiyini yaxşı bildiyindən məbədi yandırdılar, onun alovları arasında, Emilianın 

gözləri qarşısında öz uşaqlarının başlarını kəsən Hasdrubalın arvadı da həlak oldu. 

Bu 146-cı ildə baş verdi.  

Emilian uzun müddət yanan şəhərə baxdı. O, yanında duran böyük tarixçi 

Polibiyə Homerin "İliada"sından iki misrasını misal çəkdi, Polibi ondan bu sözləri 

nəyə görə söylədiyini soruşduqda, Emilian dedi ki, "Yaxşı, lakin mən qorxuram ki, 

belə bir xəbəri nə vaxtsa Roma haqqında da gətirəcəklər". Axı Polibinin özünü də, 

digər yunan liderləri ilə 167-ci ildə Romaya girov kimi gətirmişdilər.  

Karfageni tutduqdan sonra Emilian əsgərlərinə bir neçə gün şəhəri qarət 

etməyə icazə verdi. Onlar yalnız qızıla, gümüşə və məbədlərə toxuna bilməzdilər. 

Karfagen torpaqlarının bir hissəsi Numidiyaya verildi, qalan hamısı isə Roma 

əyalətinə çevrildi. Romalılar Karfagenə kömək edən şəhərləri məhv etdilər, 

Karfagenin öz xarabalıqlarını isə yer üzündən sildilər. Şəhərin ərazisi şumlandı, 

lənətləndi və bir daha məskunlaşmadı. Sulla ilk dəfə ordusu ilə 88-ci ildə Romaya 

girdikdə, darmadağın olunan Mari bir qədər sonra İtaliyadan da qaçmağa məcbur 

olub, Karfagen torpaqlarına gəldi və sahilə çıxan romalıya canişinin bunu qadağan 

etdiyi deyildikdə, Mari qasidə, "Sən sürgün Marinin Karfagen xarabalıqlarında 

oturduğunu gördüyünü çatdır" sözlərini söylədi.  

Yuli Sezarın vəsiyyəti ilə Avqust bir əsr yarımdan sonra Karfagen adlı Roma 

koloniyası saldı, lakin bu əvvəlki Karfagenin qonşuluğunda idi. Romanı dağıtmaq 

istəyən Hannibalın ordusunun əksinə, romalılar Karfageni dağıtdılar və bütünlükdə 

118 illik zaman məsafəsində baş verən və üst-üstə 43 il davam edən qanlı üç Puniya 

müharibəsi Romanın daha da möhkəmlənməsinə, onun dünya dövlətinə çevrilməsinə, 

digər qüdrətli bir dövlətin - Karfagenin isə birdəfəlik tarix səhnəsindən silinməsinə 

səbəb oldu. Bu müharibələr Roma respublika quruluşunu ciddi sınaqlardan 

çıxarmaqla, onun həyati qüvvəsini, yaşamaq və inkişaf etmək qabiliyyətini sübut 

etdi.  

Ona görə də təsadüfi deyildir ki, Yaxın Şərqdə bəşər sivilizasiyasının ilk 

bünövrəsi qoyulduqdan sonra Aralıq dənizi regionundakı qədim tarix iki böyük dövrə 

bölünür. Onlardan biri şərqdə Yunan sivilizasiyasının yüksəlməsi, ikincisi isə qərbdə 

Romanın meydana gəlməsi və onun Aralıq dənizi dünyasındakı hərbi qələbələri 

hesab olunur. Romanın İtaliyada və geniş Aralıq dənizi dünyasında atdığı iri 

addımlar uğurlu oldu və onu dünya dövlətinə çevirdi, Qərb sivilizasiyasının iki uzaq 

və yaxın qonşusundan tarixə nisbətən gec gələn banilərindən biri oldu.  
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Tarix boyu müharibələr Romanın öz gücünü sınama, öz qüdrətini təsdiq etmə 

və böyütmə meydanına çevrildi. Bu müharibələr yaxın qonşuları sabinlilərlə, 

latinlilərlə, etrusklarla başlayıb, Aralıq dənizinin ətrafındakı ərazilərə keçdi. Bu 

müharibələr heç də qələbələr seriyasından ibarət deyildi, Roma özü də ağır 

məğlubiyyətlərə düçar olur, onun taleyi bəzən tükdən asılı olurdu. Təkcə Hannibalın 

Kann qələbəsi bir az da inkişaf etsəydi, Romanın tam məhvi ilə nəticələnə bilərdi. 

Lakin başqa xalqlardan fərqli olaraq romalılar məğlubiyyətdən heç də tam iflic 

vəziyyətinə düşmürdülər. Əksinə taleyin belə dönüşü, bu xalqın müqavimət gücünü 

xeyli artırırdı. Onların mübarizə hissi daha şiddətlə alovlanmağa başlayırdı, qəribə 

görünsə də, romalılar böyük məğlubiyyətdən yaxşı ibrət dərsi alıb, onu böyük 

qələbəyə çevirənə qədər öz daimi məqsədlərindən dönmürdülər. Yunan tarixçisi 

Polibi müşahidə etmişdi: "Romalılar heç vaxt məğlubiyyət vaxtı olduğundan daha 

sərt olmurdular". Məğlubiyyətin yaratdığı bu sərtlik, qəzəb hissi romalıları qəti 

qələbəyə gətirib çıxarırdı. Əlbəttə, bu hiss həm də böyük əziyyətlərlə, döyüş 

məharəti, yorulmazlıq və çətinliyə sinə gərmək qabiliyyəti ilə müşayiət olunurdu. 

Romalılar düşmənin zəifliyinə deyil, öz döyüş məharətlərinə, hərbi ustalıqlarına, 

spartalı dözümlülüklərinə bel bağlayırdılar. Qələbələr isə təkcə ruh yüksəkliyi deyil, 

həm də böyük fayda gətirirdi, təzminatlar Roma iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyin 

gur mənbələrindən biri idi. Karfagen məğlub olması ilə təkcə bütün fillərini və hərb 

gəmilərini deyil, İspaniyanı da Romaya təslim etdi və sonrakı 50 il ərzində 10 min 

talant məbləğində təzminat verməyi vəd etdi.  

Müasir dildə desək, Roma ideologiya maşını da bu qələbələrdən, özlərini 

sarsılmaz triumfator səviyyəsinə qaldırmaq, həm də düşməni alçaltmaq üçün gen-bol 

istifadə edirdi. Romalılar məğlub etdikləri Hannibalı "qeyri-insani qəddar və dinsiz" 

kimi təsvir edirdilər. Bu vaxt onlar adi ədalət hissindən belə uzaqlaşırdılar. Axı 

Hannibal öz bacarığı hesabına müxtəlif xalqlardan olan ordunu düşmən torpağında 

15 il ərzində ciddi intizam altında saxlaya bilmişdi. Strateji və hərbi dühaya gəldikdə 

çox az hərbi sərkərdə ona bərabər ola bilər. Qalib məğlub etdiyi dünənki rəqibinə 

nəinki heç bir hörmət göstərmir, onun malik olduğu yüksək şəxsi keyfiyyətləri də, 

döyüş meydanında ələ keçirilmiş qənimət kimi ondan almağa, məhrum etməyə cəhd 

göstərir. Lakin tarix xeyli müddət keçdikdən sonra hər şeyi öz yerinə qoya bilir. 

İisusun pritçasında olduğu kimi "Allaha Allahınkını, Sezara Sezarınkını" verə bilir, 

məğlubiyyət nə qədər acı olsa da, buna qədər olan qələbələrin müəllifini ona məxsus 

olan xüsusiyyətlərdən məhrum edə bilmir.  

Qalibin şəxsiyyətinin arxasından, çox vaxt nəciblik və qabiliyyətdə ondan heç 

də geri qalmayan, parlaq istedada malik olan və məğlubiyyət adlı piyalədəki qismət 

zəhərini içməyə məcbur olan rəqibinin fiqurası boylanır. Qalibi nə qədər heyranlıqla 

seyr etsək də, diqqətli nəzərlərimizi məğlubun üzərində cəmləşdirsək, biz zahirən 

görünməyən bir çox həqiqətləri aşkar etməyə müvəffəq olarıq və rəğbət payımızın 

müəyyən hissəsini bəxtin, taleyin cəzalandırdığı bu adama bəxş edərik.  

İkinci və üçüncü Puniya müharibələri arasında üçüncü Makedoniya müharibəsi 

(171-167-ci illər) baş vermişdi. Bu müharibə Makedoniya çarı Filippin oğlu Perseyin 

ambitsiyaları hesabına meydana gəlmişdi və Perqam hökmdarı Evmenin Romaya 

şikayəti ilə əlaqədar idi. Bu müharibənin nəticəsində Makedoniya dörd respublikaya 

parçalandı. Bu müharibə vaxtı Perqam və Rodos Romaya gözlədiyi loyallığı 
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göstərmədiyinə görə, Romanın şübhəsinə düçar oldular. Perqamın çarları Romanın 

razılığı olmadan heç nə edə bilmirdi. Rodos da Romadan maliyyə cəhətdən ziyan 

çəkirdi. Hətta Roma birbaşa məsuliyyətdən qaçırdı, lakin nəticədə 149-148-ci illərdə 

Makedoniyanın narahatlığını bərpa edərək, onu burada da Roma əyaləti yaratmağa 

məcbur etdi. Nəticədə Egey liqası ümidsizlikdən qiyam qaldırdı. Sonra liqa buraxıldı 

və Roma konsulu L.Mammi yunanlara ibrət dərsi vermək üçün 146-cı ildə Korinfi 

dağıtdı. Yunanıstan formal olaraq müstəqil qalırdı, lakin ona Makedoniyadakı pretor 

nəzarət edirdi.  

Puniya və Makedoniya müharibələri başa çatdıqdan sonra Romanın 6 əyaləti - 

Siciliya, Sardiniya (Korsika ilə birlikdə), romalıların Yaxın və Uzaq adlandırdıqları 

iki İspaniya əyaləti, Makedoniya və Afrika əyalətləri var idi. Roma imperiyasının 

təşkil edilməsi ilə əlaqədar olan məsələlərin bütöv həlli isə, Aralıq dənizi dünyasını 

xaosa yaxın olan vəziyyətə gətirən digər daha acılı və çətin əsrə keçməli idi.  

M.ə. 133-cü il Aralıq dənizi dünyasının tarixində görünən dönüş nöqtəsi oldu. 

Buna qədərki era ərzində (264-133-cü illər) Roma sivilizasiyalanmamış qərb 

sahillərini və mədəni şərq sahillərini işğal etdi. 133-cü ildən sonrakı əsr yarım 

ərzində, bizim eranın 14-cü ilinə qədər Aralıq dənizi dünyası geniş yayılmış 

müharibələrdən, qədim dövrlərdə heç vaxt görünməmiş bir əziyyət çəkirdi. Roma 

sərkərdələri Romanın hegemonluğunu rəhmsiz qaydada öz şöhrətləri və maliyyə 

mənfəətləri hesabına genişləndirirdi. Əyalətlər Romaya qul və axtardığı sərvəti 

axıdırdı. Bu şəhərin böyüməsinə və əhalisinin artmasına səbəb oldu.  

Romanı qarşıda hələ çox sınaqlar, iri müharibələr, bunlardan ən dəhşətli 

olanları - vətəndaş müharibələri gözləyirdi. Romanın bünövrəsi qoyularkən 

Bibliyadakı Qabil kimi qardaş qanı tökən Romul elə bil bu şəhərin tarixinə yazmışdı 

ki, o, qansız keçinməyəcəkdir, öz böyüklüyünü və şöhrətini də qan tökməkə əldə 

edəcəkdir. Bu müharibələr həm də dünya hərb tarixinə Hannibal kimi dahi sərkərdə, 

döyüşün aparılmasında Fabi taktikası bəxş etdi. Roma hərb qüdrətinin yenilməzliyini 

isə Publi Korneli Stsipion və Publi Korneli Stsipion Emilian kimi, hər ikisi "Afrikalı" 

ləqəbi almış sərkərdələr bir daha sübut etdilər.  
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ROMADA AQRAR SİYASƏT 

 

Roma dünya dövlətinə çevrildiyi bir dövrdə bütünlükdə İtaliya aqrar ölkəsi 

olaraq qalırdı. Kənd təsərrüfatı təcrübəsi çox güman ki, Avropaya Yaxın Şərqdən 

gəlmişdi. Çünki bünövrədən bir sıra bitkilərin mədəniləşməsi və heyvanların 

əhilləşdirilməsi Mesopatomiyadakı münbit Aypara adlanan ərazidəki ilkin fermerlər 

tərəfindən həyata keçirilmişdi. Avropanın cənub sahillərinə finikiyalılardan başqa 

gəlib çıxan ilk kolonistlər, öz vətənlərindəki vəziyyətlə qənaətlənməyən yunan kənd 

sakinləri idi. Şərqdən gələn üçüncü xalq isə etrusklar idi. Elmi cəhətdən aparılan və 

Ellinist modelə əsaslanan kənd təsərrüfatı İtaliyada ikinci Puniya müharibəsindən 

əvvəl meydana gəlməyə başladı və ikinci əsrdə nəzərə çarpacaq dərəcədə genişləndi.  

Böyüyən şəhər mərkəzlərinin ərzaqa böyük ehtiyacı var idi. Burada m.ə. II 

əsrə qədər natural xarakter daşıyan kiçik və orta kəndli təsərrüfatları çoxluq təşkil 

edirdi. Bu təsərrüfatlarda torpaq sahibinin özünün əməyindən istifadə olunurdu, 

başqa sözlə, əsasən ailənin başçısı ilə yanaşı digər üzvləri işləyirdilər. Yalnız məhsul 

toplanması vaxtı kənardan muzdlu işçilər cəlb edilirdi. İstehsal edilən məhsulun 

hamısı və ya əksəriyyəti ailənin öz istehlakına sərf edilirdi. İstehsal inkişaf etdikcə və 

qul sahibkarlığı böyüdükcə belə təsərrüfatlar sıradan çıxırdı və yeni istehsal 

formaları, natural təsərrüfatdan tam fərqli olan və bazar üçün işləyən təsərrüfatlar 

meydana gəlirdi. Bu təsərrüfat növünün digər mühüm fərqi də ondan ibarət idi ki, 

burada geniş şəkildə qul əməyindən istifadə olunmağa başlandı. Ona görə də Böyük 

Katon təsərrüfatın rentabelliyinin ən başlıca amillərindən birini bazara yaxınlıqda 

görürdü və qul əməyindən daha səmərəli istifadə etmək yollarını göstərirdi.  

Kəndli təsərrüfatları İtaliya ərazisində aparılan müharibələrdən çox əziyyət 

çəkirdi. Təkcə Hannibalın yürüşü vaxtı orta və cənubu İtaliyadakı kəndli 

təsərrüfatlarının yarısı məhv olmuşdu. Bundan başqa romalıların başqa ərazilərdə 

apardıqları müharibələr kəndlini əsgərə çevirdiyinə görə, torpaqları boş qoyurdu. 

Böyük Katona görə, vətənin ən sədaqətli döyüşçüsü məhz əkinçidən çıxırdı. Uzun 

illəri müharibə yollarında keçirən kəndli öz məşğuliyyətindən aralanırdı və onların 

əksəriyyəti müharibə qurtardıqdan sonra, Tsintsinnatın nümunəsinə sadiq qalmayıb, 

yenidən kəndli əməyinə qayıda bilmirdi. Bundan başqa onların bir çoxu həlak olur, 

digər hissəsi isə yaralı və artıq qocalmış şəkildə qayıtdığından təsərrüfatı əvvəlki 

kimi apara bilmirdi. Becərilməyən torpaqları yenidən əkin dövriyyəsinə cəlb etmək 

də əlavə zəhmət və xərc tələb edirdi. Kənd təsərrüfatı istehsalının yeni formaları - iri 

latifundiyalar geniş torpaq sahələrinə malik olub İtaliyanın cənubunda, Siciliyada və 

hətta Afrikada meydana gəlmişdi. İtaliyanın digər ərazilərində isə təsərrüfatlar kiçik 

torpaq sahələrini becərirdi. Kiçik Plini yazırdı: "Hələ Varron elan etmişdi ki, kənd 

təsərrüfatının məqsədi təkcə utilas (fayda) deyil, həm də voluptas-dır (həzz 

almaqdır).  

Romada m.ə. II əsrdə kənd təsərrüfatı istehsalının təşkili məsələlərinin 

təsvirini biz Böyük Mark Portsi Katonun "Əkinçilik haqqında" əsərində tapırıq. 

Katon əkinçi əməyinə yüksək qiymət verərək yazır ki, yaxşı adamı tərifləyəndə, 

həmişə onun haqqında deyirlər ki, o, "yaxşı əkinçi və yaxşı sahibdir". Tacir möhkəm 

və varlanmağa həvəsi olan adam olsa da, onun həyatı təhlükəli və dərdlidir. 

Əkinçidən isə ən sədaqətli adamlar, ən mətin əsgərlər çıxır. Katon ən yaxşı malikanə 
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barədə suala cavab verərək deyir ki, ona görə, bu malikanənin yüz yuger (25 ha) 

müxtəlif münbitlikdə torpağı olmalıdır, ən yaxşı yerdə üzümlük durur ki, yaxşı və 

çoxlu şərab istehsal edilsin, ikinci yerdə suvarılan bostan, üçüncü yerdə isə söyüd 

bağı, dördüncü- zeytun bağı, beşinci - otlaqlar, altıncı - taxıl zəmisi, yeddinci -meşə, 

buradan mal-qara yemi üçün yarpaq yığmaq olar, səkkizinci - ağaca sarmaşan 

üzümlük, doqquzuncu qoza verən ağacları olan meşə durur.  

Qul əməyindən istifadə məsələsinə gəldikdə Katon məsləhət görür ki, viliklər 

(sahib olmayanda, təsərrüfata başçılıq edən etibar edilmiş qul və ya azad olunmuş 

qul) qulların işinə ciddi nəzarət etməlidir və təsərrüfatda qulllar pis şəraitdə 

saxlanılmamalıdır, onlar soyuqdan donmamalı və ac qalmamalıdır. Katon xəbərdarlıq 

edir ki, kənd təsərrüfatı elə bir işdir ki, burada bir şeydə geciksən, hər şeydə 

gecikəcəksən. Sahəyə qulluq məsələsinə gələndə o, yaxşı şum edilməsini ön plana 

çəkir. Bundan sonra torpağa peyin verilməsini vacib hesab edir. Qul əməyindən 

səmərəli istifadə metodu kimi o, məsləhət görür ki, yağışlı havada onları bekar 

qoymamaq üçün talvar altında görülməli işə cəlb etmək lazımdır. Qulu işləmək 

qabiliyyətinə görə saxlamaq, qocaldıqda və ya xəstələndikdə ondan lazım olmayan 

əşya kimi yaxa qurtarmaq məsləhətdir. Onu istehsalın səmərəliliyi xüsusilə 

maraqlandırır və bu suallara o, çox müdrik cavablar və məsləhətlər verir. "Sahib ona 

çalışmalıdır ki, daha az şey satın alsın, daha çox şey satsın".  

Lakin kənd təsərrüfatının istehsalın necə aparılmasından, istehsala çəkilən 

xərclərdən və bazardakı konyunkturadan asılı olaraq, rentabelliyi tez-tez dəyişdiyinə 

və bu istehsala təbiət, xəstəliklər və ziyanvericilər də öz mənfi təsirini göstərdiyinə 

görə, daim yüksək mənfəət gətirmədiyindən, təsərrüfatların, xüsusən xırda 

təsərrüfatların yoxsullaşması prosesi gedir və kəndlilər torpaqdan məhrum olmağa 

başlayırlar. Torpaqsız, yoxsulaşmış kəndlilər bir qayda olaraq icaraçilərə, gündəlik 

muzdlu işçilərə və muzdlulara çevrilirlər. Onlara isə tələbat o qədər də yüksək olmur, 

ona görə də bu böyük kütlə şəhərlərə üz tutmalı olur. Şəhərdə də iş tapa bilməyənlər 

ən iyrənc işlərlə məşğul olmaqla belə öz həyatlarını təmin etməkdən çəkinmirlər. 

Bunlar antik dövrün ən aşağı zümrəsini - iğtişaşlar yanacağı olan qaraguruhu əmələ 

gətirirlər. Lakin kəndlilərin kütləvi surətdə yoxsullaşması həm də şəhərlərin sayının 

artmasına səbəb olur, ona görə də m.ə. II əsrdə İtaliyada geniş qaydada urbanizasiya 

prosesi gedir. Bir çox kəndlər də şəhər statusu qazanır, köhnə şəhərlər isə böyüməyə 

başlayırlar. Əslində dünyanın digər hissələrində, məsələn Kiçik Asiyada və ya 

Babilistanda olduğu kimi ilk şəhərlərin əhalisi əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul 

olur, belə şəhərlərdə sənətkarlar və tacirlər isə kiçik təbəqəni təşkil edirlər.  

Roma xaricdə öz rəqibi Karfageni məhv etdikdən sonra daxildə böhranlı kütlə 

həddinə çatmış ziddiyyətlərlə üzləşməli oldu. Onların içərisində isə aqrar 

münasibətlər o qədər də kiçik əhəmiyyətə malik olmadığından, məhz onların 

ətrafında aparılan mübahisələr, münaqişələr Romanı yeni təlatümlərlə, sarsıntılarla 

üz-üzə qoydu. Məhz aqrar məsələlər ətrafındakı mübarizə Qrakxlar hərəkatını 

yaratdı. Böyük qardaş Tiberi Semproni Qrakx 133-cü ildə xalq tribunu seçilən kimi, 

aqrar islahatlar proqramı ilə çıxış etdi. Plebeylərin mənafeinin müdafiəçiləri olan 

tribunlar əvvəllər yalnız plebeylərdən seçilirdi. Onun qanun layihəsi əslində yeni 

məsələ deyildi, Litsini və Seksti hələ 377-367-ci illərdə təklif etmişdilər ki, ictimai 

torpaqlardan - ager publicus-dan yalnız 500 yugerə (125 ha) qədər götürmək olar. 
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Məhz bu qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edən həmin tribunlar, həm də 

konsullardan birinin hökmən plebeylərdən seçilməsi barədə qanun layihəsini təklif 

etmiş və nəhayət - 367-ci ildə buna nail olmuşdular.  

İndi Tiberi torpaq sahibliyi haqqında yaddan çıxmış bu qanunu təkrar etməklə 

yanaşı, bəzi əlavələr də irəli sürdü. İki iri oğlu olan ailələr ictimai torpaqlara sahib 

olduqda, bu norma ikiqat artırılırdı. Digər məsələ isə islahat nəticəsində yaranan 

torpaq artıqlarının müsadirə edilib, torpaqsız vətəndaşlara verilməsi idi. Bu sahələr 

sonralar onların əlindən alına bilməzdi. Bu məsələləri həll etmək üçün komissiya 

yaradıldı və ona torpaq artıqlarını müsadirə etmək, onları sahələrə bölmək və 

torpaqsızlara paylamaq üçün qeyri-məhdud hüquqlar verildi. Bu komissiyaya 

sonralar Tiberi Qrakx özü, onun qardaşı Qay və qayınatası Appi Klavdi də daxil 

oldu. Bundan başqa Tiberi Qrakx bütün İtaliya əhalisinə vətəndaşlıq hüquqları vəd 

etdi. Qrakx qardaşlarının anası Korneliya Hannibalın qalibi Publi Stsipionun qızı, 

Stsipion Emilianın isə qayınanası idi. O, oğlanlarını məzəmmət edirdi ki, romalılar 

indiyədək onu Qrakxların anası kimi deyil, Stsipionun qayınanası adlandırırlar. Digər 

bir məsələni də onun hərəkətləri üçün əsas götürürlər ki, Tiberi Numantiyaya 

gedəndə Etruriyadan keçmiş və burada viranə qalmış diyarı, əkinlərdə və otlaqlarda 

isə əkinçilər və çobanlar əvəzinə, yalnız yadelliləri və barbarları görmüşdü. Məhz bu 

vaxt onun ağlında, həyata keçirilməsi bu qardaşlara bədbəxtlik gətirən həmin planlar 

meydana gəlmişdir. Lakin bu islahatların aparılması asan məsələ deyildi və iri torpaq 

sahiblərinin qızğın müqaviməti ilə qarşılaşdı.  

Tiberi bu qanun layihəsini heç də təkcə hazırlamamışdı, o, həmin dövrdə 

Romada məşhur olan adamlarla - ali kahin olan Krassla, hüquqşünas, həm də konsul 

olan Mutsi Stsevola ilə, öz qayınatası Appi Klavdi ilə məsləhətləşmişdi. Qanun özü 

də, mövcud olan ədalətsizliklər və tamahkarlıqlarla müqayisədə xeyli yumşaq 

görünürdü. Bu qanunda ehtiyacı olan adamlara torpaq ayrılması nəzərdə tutulurdu. 

Bu isə varlıların və iri mülkiyyət sahiblərinin müdafiəsinə uyğun gəlmədiyindən, 

onları ciddi surətdə hiddətləndirdi. Onlar qanun layihəsini gözdən salmaq üçün bütün 

vasitələrə əl atdılar və belə şayiə yaydılar ki, Tiberi torpaqları yenidən bölüb 

paylamaqla ölkəni qarışdırmaq, dövlətin işlərini pozmaq məqsədini güdür. Tiberi 

böyük natiqlik qabiliyyəti ilə onlara cavab verirdi ki, İtaliyada vəhşi heyvanlar da 

gizlənmək üçün öz yuvalarına malikdir, İtaliya uğrunda vuruşan və ölən adamlar isə 

hava və işıqdan başqa heç nəyə malik deyildir, damları olmadığından arvadları və 

uşaqları ilə hər yerdə köçərilər kimi dolanırlar. Sərkərdələr döyüş çöllərində əsgərləri 

sərdabələri və məbədləri düşməndən müdafiə etməyə çağıranda, onları aldadırlar. 

Axı romalıların çoxunun nə ata mehrabı, nə də əcdadlarının sərdabəsi yoxdur, onlar 

özgələrin zinəti, özgələrin sərvəti üçün vuruşur və ölürlər. Onları dünyanın sahibi 

adlandırırlar, onların isə bir parça torpağı da yoxdur.  

Bu sözlərə heç kəs, hətta onun əleyhdarları da etiraz edə bilmirdilər. Bu vaxt 

onlar yeganə vasitə kimi, Tiberinin dostu olan digər tribun Mark Oktaviyə müraciət 

etdilər və çox təkidli xahişlərdən sonra onu Tiberiyə qarşı çıxış etməyə və qanunu 

rədd etməyə sövq etdilər. Bundan hiddətlənən Tiberi daha sərt qanun layihəsi təklif 

etdi. Bu sənəd iri torpaq sahiblərindən, köhnə qanunların əksinə, sahib olduqları 

torpaqları təxirə salmadan azad etməyi tələb edirdi. Bu layihə iri torpaq sahibi kimi 

tribun Oktavinin də mənafeyinə toxunurdu. Oktavi həm də Tiberinin müraciətlərini 
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cavabsız qoyurdu. Bu vaxt Tiberi dekret verdi və bu dekretə görə vəzifəli şəxslər 

məsuliyyət qorxusundan öz vəzifələrini icra etməkdən imtina etdilər. Elə bu vaxt 

əleyhdarlarında onu öldürmək fikri yarandı.  

Xalq yığıncağında səsvermə başlandığı vaxt qutuların oğurlandığı məlum oldu, 

onları varlılar oğurlamışdılar. Keçmiş konsullar diz üstə çökərək ondan səsverməni 

təxirə salmağı xahiş etdilər və Tiberini senata müraciət etməyə inandırdılar. Senat da 

heç nə etməyən də, Tiberi qanunsuz bir hərəkətə əl atdı - Oktavini hakimiyyətdən 

uzaqlaşdırmağa cəhd etdi. Əvvəlcə o, Oktavidən xahiş etdi ki, xalqın ədalətli tələbinə 

əməl etsin, lakin Oktavi rədd cavabı verdi. Bu vaxt o, yeganə çıxış yolunu, onlardan 

birinin hakimiyyətdən məhrum olunmasında gördü və istədi ki, əvvəlcə Oktavi onun 

vəzifədən uzaqlaşdırılması barədə xalq yığıncağında məsələ qaldırsın. Belə olduqda 

Tiberi söz verdi ki, xalqın arzusuna uyğun olaraq o, özəl həyata qayıdacaqdır. Oktavi 

bu təklifdən də imtina etdi və belə olan halda, Tiberi onun vəzifədən 

kənarlaşdırılması məsələsini səsverməyə qoyacağını bildirdi. Sonrası günü xalq 

yığıncağı toplaşanda Tiberi yenə Oktavini inandırmağa çalışdı, lakin heç nəyə nail 

olmadı. Bundan sonra o, Oktavinin tribunluqdan azad edilməsini səsverməyə qoydu.  

Romadakı 35 tribadan 17-si Oktavinin əleyhinə səs verdi, bircə triba da onlara 

qoşulsaydı, məsələ həll olunardı. Bu vaxt Tiberi səsverməni dayandırdı və Oktaviyə 

müraciət etdi, əvvəlcə onu öpdü, özünü uzun müddət şərəfsizliyə məhkum etməməyi 

xahiş etdi, lakin Oktavi gözləri yaşla dolu, dinməz dayanmışdı. Onun nəzərləri 

varlılara və sahibkarlara sataşdıqda bildirdi ki, Tiberi necə bilirsə, elə də onunla 

davransın. Beləliklə qanun qəbul edildi və Oktavini liktor güclə tribunadan aşağı 

saldı. Bundan sonra isə aqrar qanunu qəbul olundu. Yuxarıda qeyd olunan komissiya 

yaradıldı.  

Yığıncağı buraxmamışdan əvvəl Tiberi xalqa müraciət etdi və dedi: "Xalq 

tribunu müqəddəs və toxunulmaz şəxsdir, çünki onun fəaliyyəti xalqa həsr olunur və 

onlar xalqın mənafeyini qorumalıdır. Lakin, əgər tribun xalqdan üz döndərirsə, ona 

ziyan vurursa, onun hakimiyyətini kiçildirsə, onun səsverməsinə mane olursa, 

bununla o, öz-özünü hakimiyyətdən məhrum edir, çünki öz borcunu yerinə yetirmir. 

Qoy o Kapitolini dağıtsın, cəbbəxananı yandırsın, ehtiyac altında buna da dözmək 

olar. Belə hərəkət etsə, o, pis tribun olduğunu göstərəckdir; lakin kimsə 

demokratiyanı devirirsə, o, artıq tribun deyildir. Buna dözmək olarmı ki, tribun hətta 

konsulu həbsxanaya apara bilir, xalq isə tribunu, bu hakimiyyəti ona verənlərin 

ziyanına sui-istifadə edəni, həmin hakimiyyətdən məhrum edə bilmir. Axı konsulu 

da, tribunu da eyni qaydada xalq seçir. Çar hakimiyyəti özündə bütün dövlət 

vəzifələrini daşıyır, bundan əlavə müqəddəslik və təntənəli qaydalarla ilahi qüvvəyə 

qaldırılır. Ancaq Roma dövlətə ziyan gətirən Tarkvinini də qovdu və bu Romanı 

yaradan qədim hakimiyyət bir adamın günahı üzündən ləğv edildi... Beləliklə, 

xalqına qarşı günah işlədən tribun toxunulmazlığını saxlayırsa, özü də bunu ona xalq 

vermişdir, bu yolverilməzdir, çünki o, öz hakimiyyətinin mənbəyi olan qüvvəni 

sarsıdır. Əgər tribuna tribaların çoxu səs vermişsə, bu onun tribunatı ədalətlə əldə 

etdiyini göstərir; məgər daha ədalətli bu olmayacaqdırmı ki, əgər onun əleyhinə 

bütün tribalar səs vermişsə, ondan tribunat geri alınsın... Tribun hakimiyyətini də 

xalq bir adamdan başqasına keçirə bilər. Bu hakimiyyət toxunulmaz və dəyişilməyən 

hesab edilə bilməz; Axı bu hakimiyyətə yiyələnmiş adamlar, bəzən özləri ondan 
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imtina edirlər". Tiberi öz hərəkətini müdafiə etmək üçün bu dəlilləri gətirdi. Bir daha 

qeyd etmək lazım gəlir ki, plebeylərin mənafelərini müdafiə etmək üçün hələ 494-cü 

ildə xalq tribunu vəzifəsi təsis edilmişdi.  

Tiberi bundan sonra yeni qanun layihələri təklif etdi, onun məqsədi senatın 

hakimiyyətini zəiflətmək idi. Bu qanunlara görə, hərbi xidmət müddəti qısaldıldı, 

məhkəmə qərarlarından xalqa apellyasiya vermək hüququ qoyuldu, hakim vəzifəsini 

aparan senatorların sayı qədər, atlı zümrəsindən olanlara da hakim yeri verildi.  

Səsvermə vaxtı əks tərəf üstün gələndə, yığıncaq səhərisi günə təxirə salındı. 

Tiberi tribunadan düşəndə göz yaşı içərisində xalqa yalvarırdı ki, qorxur ki, gecə 

düşmənləri onun evinə hücum edib, onu qətlə yetirsinlər. Ona görə də xalqdan olan 

adamlar gecə onun evinin yanında, onu mühafizə etdilər.  

Səhərisi senator Fulvi Flakk Tiberiyə məlumat verdi ki, varlılar öz aralarında 

onu öldürməyi qərara almışlar. Bundan sonra liktorlar camaatı sıxışdırmağa 

başladılar və şüvülləri qoparıb, hücum vaxtı müdafiə olunmaq üçün onunla 

silahlanmağa başladılar. Tiberi ona təhlükə yarandığını adamlara göstərmək üçün 

əlini başına toxundurdu. Düşmənləri isə senata qaçıb xəbər verdilər ki, Tiberi tac 

tələb edir. Qarışıqlıq başlandı və Nazika konsuldan tələb etdi ki, Romanı xilas etsin 

və tiranı edam etsin. Konsul bu təkliflə razılaşmadıqda, Nazika dedi: "Əgər 

hakimiyyətin ali nümayəndəsi respublikaya xəyanət edirsə, onda hamıya, kim 

qanunçuluğu hifz etməyə kömək etmək istəyirsə, mənim arxamca gəlməyi təklif 

edirəm". Bu sözlərlə də o, toqasını başına çəkib Kapitoliyə cumdu. Onun arxasınca 

çoxları gedirdi. Adamlar da senatorlara qoşuldular və əllərində oturacaq qırıqları, 

bıçaq Tiberinin üstünə hücum çəkdilər. Tribunu müdafiə edənlərin bəziləri döyüldü, 

bəziləri öldürüldü, qalanlar isə qaçmağa başladılar. Tiberi qaçanda, kimsə onun 

paltarından yapışdı, bu vaxt o toqasını açdı və qaçanda büdrəyib yıxıldı, qalxanda 

tribunlardan biri - Publi Saturey onun başına zərbə endirdi. İlk zərbə oturacağın ayağı 

ilə vurulmuşdu. Beləliklə Tiberi öldürüldü və bu iğtişaşda üç yüzdən artıq adam 

öldürüldü. Tiberi Qrakxın bəlkə də ona böyük şöhrət gətirə biləcək ömrü belə vaxtsız 

başa çatdı. Bu hadisə 133-cü ildə baş verdi. Bu vaxt onun 29 yaşı var idi.  

Publi Stsipion Emilian öz qaynı Tiberinin öldürüldüyünü eşitdikdə və ondan 

bu qətlə münasibəti soruşulduqda demişdi ki, əgər onun dövləti ələ keçirmək 

məqsədi var imişsə, düzgün olaraq öldürülmüşdür. Bu yığıncağın hiddətinə səbəb 

olduqda, Karfageni və Numantsiyanı dağıtması ilə şöhrət qazanmış Stsipion uca səslə 

bildirdi ki, o, silahlı düşmənlərinin harayından heç vaxt qorxmadığı halda, İtaliyanın 

onlara ögey ana olduğu adamlar onu qorxuda bilərmi?  

Elə bu dövrdə Perqam çarı Attal vəfat etdi və ölkəsini Roma xalqına vəsiyyət 

etdi, bundan 60 il sonra Vifiniya çarı IV Nikomed də belə bir hərəkət etdi. 

Yunanıstan və Makedoniya zəbt edildikdən, Selevkidlər dövləti məğlub olduqdan 

sonra Kiçik Asiya əraziləri tədricən Roma ağalığına keçirdi.  

Bu hadisələrdən on il sonra Tiberinin kiçik qardaşı Qay Qrakx məhz belə bir 

mübarizəyə qoşuldu. Qay igidlikdə qardaşına çox oxşasa da, istedadda və natiqlik 

qabiliyyətində ondan üstün idi. Öz qabiliyyətinə görə, o, dövləti idarə edə bilərdi, 

lakin qisasçılıq hissindən, yaxud da çar hakimiyyətinə yiyələnmək məqsədilə o, 

qardaşı kimi xalq tribunu oldu. O, qardaşı Tiberidən doqquz yaş kiçik idi. Plutarxın 

yazdığına görə o, siyasi fəaliyyətə öz seçiminə görə deyil, zərurət üzündən 
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başlamışdı. Tsitseron belə danışırmış ki, ictimai həyatdan kənarda qalan Qay

 yuxuda qardaşını görür və Tiberi ona deyir: "Niyə ləngiyirsən, Qay? Geri 

çəkilməyə yer yoxdur, hər ikimizə xalqın rifahı naminə mübarizədə eyni həyat, eyni 

ölüm qismətdir".  

Qay Qranxın təklif etdiyi qanunlarda Tiberi qanunlarında olduğu kimi ən kasıb 

vətəndaşlara torpaq verilməsi, əsgərlərə dövlət hesabına paltar verilməsi, 17 yaşından 

aşağı olan gənclərin orduda xidmətə çağırılmaması, italiklərə Roma vətəndaşları kimi 

səsvermə hüququ verilməsi nəzərdə tutulurdu. Qanuna görə kasıb vətəndaşlar üçün 

çörəyin qiyməti aşağı salınırdı, məhkəmə haqqındakı qanuna görə senatorlar nüfuzun 

xeyli hissəsindən məhrum olurdu. Senator hakimlərin sayı qədər (onlar 300 idi), 

atlılardan da hakim seçildi və 600 nəfərdən ibarət qarışıq məhkəmə təsis edildi. 

Atlılar zümrəsi senatorlardan sonra gəlirdi və bu zümrəyə ticarət-maliyyə əyanları 

daxil idi.  

Qay əvvəlki qaydanın əksinə olaraq ilk dəfə arxasını senata, üzünü meydana 

tutub çıxış etməyə başladı, bununla o, aristokratik quruluşa demokratik çalar vermək 

istəyirdi. Məhkəmələr senatorlardan atlıların əlinə keçəndə, Qay belə demişdi: "Bir 

zərbə ilə senatı məhv etdim".  

Qay yunanlardan fərqli olaraq, perslər kimi ox tək düz yollar tikdirməyə 

başladı. Qədim yunanlar yolu təbiətin bir hissəsi hesab edib, onu dərələrdən, 

təpələrdən keçməklə əyri, burulmuş qaydada çəkirdilər, perslər isə orduya təminatı 

sürətlə çatdırmaq üçün düz yollar tikmək qaydasını qoymuşdular. Qayın tikdirdiyi 

yollarda viaduklardan istifadə edildiyindən, yollar həmişə bir səviyyədə alınırdı.  

Oktavi öz planlarını həyata keçirməkdə Tiberiyə mane olduğu kimi, varlılar 

Qayın əleyhinə onun tribun yoldaşı Livi Druzdan istifadə etməyə başladılar. Druz 

onların tələblərinə boyun əyərək tribun hakimiyyətini senatın sərəncamına verdi. 

Druz öz qanun layihələri ilə xalqın hörmətini qazanmağa çalışırdı və heç bir şəxsi 

təmənna irəli sürmürdü. O, Qayın dostu, triumvirlərdən biri olan Fulvini camaatın 

gözündən salırdı ki, guya müttəfiqləri Roma əleyhinə qaldırır və italikləri qiyama 

sövq edir. Fulvi özü də hərəkətləri ilə belə danışıqlara bəhanə verirdi. Bundan başqa 

konsul seçilməyə can atan Opimi Qayı devirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Qay 

əhalini qanunları müzakirə etmək üçün xalq yığıncağına dəvət etdikdə, Senat konsulu 

dilə tutur ki, romalı olmayanları şəhərdən çıxarsın. Qay konsulun bu hərəkətinə etiraz 

etdi və söz verdi ki, müttəfiqlər qalsa, onlara kömək edəcəkdir. Lakin o, bu sözünə 

əməl etmədi. Tanışlarından birini liktorlar tutduqda isə o, bu işə qarışmadı. Bundan 

başqa qladiator döyüşü üçün meydanın kənarında pullu taxta oturacaqlar 

hazırlananda, Qay bunları gecə ikən götürtdürdü ki, kasıblar döyüşə pulsuz baxsınlar. 

Bu hərəkətinə görə o, üçüncü dəfə tribun seçilmədi. Səslərin çoxunu qazandığı halda, 

tribunlar yalana əl atdılar və səslərin sayılmasının nəticəsini saxta elan etdilər. Qay 

bu haqsızlıqlara dözə bilmirdi.  

Ona düşmən olan tərəf Opimini konsul keçirməyə nail olduqda, Qayın qəbul 

etdirdiyi qanunların çoxunu ləğv etdilər, onun Karfagendə apardığı işləri də təftiş 

etməyə başladılar. Bununla onu hirsləndirmək istəyir və onu elə xətalar etməyə vadar 

edirdilər ki, bundan onu öldürmək üçün bəhanə kimi istifadə etsinlər. O, əvvəlcə bu 

fitnəkarlıqlara uymurdu, lakin dostlarının, xüsusilə Fulvinin təhriki ilə özünə 
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tərəfdarlar toplamağa başladı. Onun anasının da bu təhriklərdə iştirak etdiyi 

göstərilir, başqaları isə Korneliyanın buna narazı olduğunu söyləyir.  

Opimi Qayın qoşunlarını ləğv etmək istədiyi gün, hər iki partiya səhər tezdən 

Kapitoliyə toplaşdı. Opimi həm Qayı, həm də onun dostu Fulvi Flakkı öldürmək 

istəyirdi. Flakk öz böyük oğlu ilə birlikdə Aventin təpəsində silahlı tərəfdarlarını 

yığanda öldürüldü. Qay Qranx isə qaçan vaxt Opiminin göndərdiyi adamlar 

tərəfindən təqib edildiyini gördükdə, öz qulu Evpora əmr etdi və öz boynunu 

vurdurdu. Qay belə özünə sui-qəsdlə həyatdan getdi ki, düşmən əlinə keçməsin. Bu 

hadisə 121-ci ildə oldu. Qay 32 yaşında həyatdan getdi. Romalı atlı Pomponi də 

həmin gün bir mərdlik və dosta sədaqət nümunəsi göstərdi. O, Qayı təqib edənlərin 

körpüdə qabağını kəsib, sonra isə qılıncla özünü öldürdü,  

Qaliblər, əslində isə qatillər Tiberi kimi, Qayın da cəsədini dəfn edilməyə 

qoymayıb, qəddarlıqla Tibr çayına atdılar. Xalq Qayla Flakkın evini qarət etməyə 

başladı. Opiminin ürəyi bununla da soyumadı. O, Fulvi Flakkın gənc, 18 yaşına 

çatmamış oğlunu öldürtdü. Sonra Qayın dostlarının və klientlərinin təqib olunması 

başlandı. İlk dəfə diktator səlahiyyəti əldə etmiş Roma konsulu Opimi məhkəməsiz 

üç min vətəndaş öldürtdü. Lakin sonralar o, özü də etdiyi haqsızlıqların altını çəkməli 

oldu. O, pula olan tamah qarşısında öz zəifliyini göstərdi və buna görə də özünü 

biabır etdi. O, Numidiya çarı Yuqurtanın yanına elçi kimi göndərilərkən, çar 

tərəfindən pulla ələ alındı və böyük biabırçılıqla rüşvətxorluğa görə mühakimə 

olundu. Şərəfini itirmiş bu adam xalqın nifrət etdiyi bir şəraitdə qocaldı və qoca 

vaxtında Qrakx qardaşlarının ölümünə peşiman oldu. Opimidən heç bir xatirə 

qalmadı, romalılar isə Qrakx qardaşlarına şəhərin ən yaxşı hissələrindən birində 

heykəl qoydu.  

Lakin Qrakx qardaşlarının hərəkatı aqrar sahədə islahatlar aparılmasına nail 

ola bilmədi və bu islahatlar cəhdi uğursuzluqla, ölkədə siyasi böhran yaranması ilə 

nəticələndi. Onlar irəli baxmaq əvəzinə geriyə baxırdılar və yunan nümunəsi əsasında 

demokratik idarəetmə quruluşu yaratmaq, hər yoxsula torpaq payı bəxş etməklə 

keçmiş dövrlərin "Kəndli dövlətini" bərpa etmək istəyirdilər. Sonrakı bütün tarix 

boyu digər torpaq islahatları da Romada asanlıqla gedə bilmədi, çünki bu islahatlar 

cəmiyyətin bütün siniflərinin və təbəqələrinin mənafeyinə toxunurdu. Digər tərəfdən 

qardaşlar özləri şər kimi hesab etmədikləri zorakılığın qurbanı oldular. Qay Qrakx 

özü demişdi ki, "xəncərlərin köməyi ilə nəciblər bir-birini didəcəklər".  
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YUQURTA İLƏ MÜHARİBƏ 

 

Aqrar islahatlar baş tutmasa da, Roma tarixində mühüm yer tutan Marinin 

hərbi islahatları adlanan tədbirlər həyata keçirildi. Bu islahatlar təkcə Roma 

ordusunun gələcək taleyi üçün deyil, respublikanın öz taleyi üçün də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu tədbirlər Yuqurta müharibəsi dövründə və ondan sonra 

həyata keçirildi.  

Yuqurta müharibəsi Romanın apardığı bütün başqa müharibələrdən əsaslı 

surətdə fərqlənir. Altı il ərzində, 111-105-ci illərdə aparılan bu müharibə uzun 

məğlubiyyətlər seriyasından sonra, qələbə ilə başa çatsa da, respublikanın tarixinə 

görünməmiş bir biabırçılıq səhifəsi yazdı, onun şərəfinə böyük ləkə vurdu. Bu 

müharibə romalıların var-dövlətə böyük tamahkarlığını və şərəfi, vicdanı, vətəni də 

pula satmaqdan çəkinməmələrini aşkara çıxardı. Yuqurta onların bu zəifliyini, daha 

doğrusu dəhşətli eybini bilib açıq şəkildə, utanmadan senatorları, magistratları, hərbi 

xadimləri - iri rütbəli hərbi rəisdən tutmuş seturionadək pulla satın alırdı. Bəzən ordu 

hissələri müəyyən məbləğ pula bütövlükdə düşmənə satılırdı. Bu biabırçı və 

sağalmayan xəstəliyin qarşısını almaq konsul Qay Mariyə müəyəssər oldu. O, romalı 

deyildi, Arpinum şəhərində doğulmuşdu və ona görə də yeni peyda olmuş adam 

adlanırdı. O, Yuqurtaya qalib gəlməkdən daha çox, romalıların bu tamahının 

qarşısına müəyyən müddətə bənd çəkə bildi. Hərbi islahatların aparılması da məhz 

onun adı ilə bağlıdır. Bu islahat iki hissədən: taktiki, təmiz hərbi hissədən və sosial-

siyasi məsələlərdən ibarət idi. İslahatdan sonra mülkiyyətə malik olan siniflərdən 

kənarda dayanan adamlar - proletarlar da orduya qəbul olunmağa başladı. Orduya 

həmçinin könüllülər götürülməyə başlandı. Hərbi-taktiki məsələlərə gəldikdə Mari 

ordunun manipul quruluşunu təkmilləşdirdi və onun texniki təchizatını yaxşılaşdırdı. 

Orduya əmlaksız adamların və könüllülərin, o cümlədən veteranların götürülməsi 

böyük əhəmiyyətə malik idi. Adamlar üçün orduda xidmət başlıca və yeganə 

məşğuliyyətə, daha doğrusu peşəyə çevrildi. Əvvəlki kəndli milisi bu vaxt daimi və 

professional ordu ilə əvəz olundu.  

Bütün bunlar isə ordunun müstəqil sosial qüvvəyə çevrilməsinə şərait yaratdı. 

Bu sosial qüvvənin başqalarından fərqlənən mənafeləri, ehtiyacları və tələbatı var idi. 

Ordunun rolu artdıqca və o müstəqil mövqeyə yiyələndikcə, onun rəhbərinin də rolu 

artırdı. Təcrübəli və nüfuzlu ordu rəhbəri, sərəncamında olan bu böyük qüvvədən öz 

siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün bir silah kimi istifadə edə bilərdi. Bunu Marinin, 

Sullanın, Pompeyin, Sezarın, Avqustun, bizim eranın I əsrində isə Klavdidən tutmuş 

Vespasiana qədər imperatorların Romada hakimiyyətə gəlməsi təcrübəsi əyani 

şəkildə sübut edir. Deməli, ordu təkcə ölkəni xarici təhlükədən, təcavüzdən qorumaq 

funksiyasını daşımırdı, həm də ölkənin daxilində qüvvələr nisbətini müəyyən edirdi 

və hakimiyyətin ələ keçirilməsində əvəzsiz, heç nə ilə müqayisə edilməyən aparıcı 

rol oynayırdı. Ordu belə bir qüvvəyə çevrildikdən sonra öz şərtlərini diqtə etməyə 

başladı və dövlətə rəhbərliyin kimin əlinə keçməsi artıq seçkilərdən deyil, bir ordu 

nümayəndəsinin senatda dediyi kimi, qılıncdan asılı olmağa başladı. Döyüş 

səhnələrində qazanılan qələbələr sərkərdəyə təkcə şərəf gətirmirdi, həm də onu 

hakimiyyət kürsüsünə əyləşdirirdi.  



 77 

Ona görə də Romada konsulluğa, diktatorluğa, imperatorluğa gedən yol 

Afrikadan, Kiçik Asiyadan, Yunanıstandan, Qalliyadan, İspaniyadan başlayırdı. 

Hərbi qüdrətə nail olan adam üçün siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək elə də müşkül bir 

məsələ hesab olunmurdu. Hərb meydanında qazanılan böyük qələbə təkcə şöhrət 

gətirmirdi, həm də siyasi rəqibi dəf etməyə və ya onu hakimiyyətdən sıxışdırıb 

çıxarmağa imkan verirdi. M.ə. I əsrin əvvəlindən Romada yaranan bu ənənə özü, 

istisnaları nəzərə almaqla, Roma imperiyasının süqutuna qədər davam etdi. Marinin 

hərbi islahatı Roma siyasi həyatının da, qəribə bir "islahata" uğramasına səbəb oldu.  

Romalılar son iki Puniya müharibəsini apararkən Karfageni zəiflətmək, onu 

özünün ənənəvi müttəfiqlərindən ayırmaq üçün, əlindən hər şey çıxmış Numidiya 

çarı Massanassaya xüsusi şərait yaratdılar və onu bütün Numidiyanın çarı etdilər. 

Sonra isə onun irsini Stsipion Emilian onun oğlanları arasında böldü. Romanın dostu 

olan çar Massanassanın (o, Masinissa da adlanır) ölümü ilə, onun dövləti də öz 

böyüklüyünü saxlaya bilmədi. Onun oğlanları Mastanabal və Qulussa xəstəlikdən 

öldükdə, çar hakimiyyətinə onun digər oğlu Mitsipsa yiyələndi. O, öz evində uşaqları 

ilə yanaşı qardaşı Mastanabalın oğlu, kənizdən doğulmuş Yuqurtanı da böyüdürdü və 

taxt-tac ona qismət oldu.  

Yuqurta şöhrətdə öz həmyaşıdlarının hamısını geridə qoyurdu, hamı onu 

sevirdi. Döyüşdə də o, özünü qorxmaz bir adam kimi göstərirdi. Publi Stsipion ona 

məsləhət vermişdi ki, Roma xalqı ilə dostluğu, bütün dövlətə xidmət göstərməklə 

saxlasın, ayrı-ayrı vətəndaşlarla əlaqə saxlamasın və onları pulla ələ almağa 

öyrətməsin.  

1807-ci ildə Rusiya çarı I Aleksandr Tilzitdə Napoleonla sülh müqaviləsi 

bağlayanda ona vurulmuşdu, bunu hiss edən Taleyran ona xəbərdarlıq etdi ki, Fransa 

ilə dostluq etmək lazımdır, imperator Napeleonla yox. Beş il sonra Napoleon 

Rusiyaya yürüş etdi və bu vaxt çar xəbərdarlığı yadna salmaya bilməzdi.  

Romalı demişdi ki, çoxlarının mülkiyyəti olan şeyi, az adamlardan satın almaq 

təhlükəlidir. Mitsipsa da öləndə Yuqurtaya vəsiyyət etmişdi ki, nə qoşun, nə də 

xəzinə çarlığı qorumur, onu dostlar qoruyur və bu dostları nə silahla məcbur edə 

bilərsən, nə də qızılla satın ala bilərsən. Mən sizə çarlıq qoyub gedirəm, əgər yaxşı 

idarə etsən, qüdrətli olacaq, pis idarə etsən gücsüz olacaqdır. Çünki razılıqla kiçik 

dövlət də yuxarı qalxır, çəkişmə ilə ən böyük dövlət də dağılır. Oğlanlarına isə 

tapşırdı ki, Yuqurtaya hörmət etsinlər. Mitsipsa öldükdən sonra Yuqurta çarın oğlu 

Qiempsaldan şübhələnib, onu öldürtdü. Çarın digər oğlu Adqerbal isə Yuqurta ilə 

vuruşda məğlub olub, Romaya qaçdı.  

Bu hadisələrdən sonra Yuqurta bütün Numidiyanın ağası oldu. Lakin o, 

Romadan qorxduğu üçün oraya elçilər göndərdi və özünü Roma əyanlarının 

hiddətindən qorumaq üçün müdafiə vasitəsi olaraq, Sallyustinin yazdığı kimi, 

tamahkarlığını və özünün pulunu seçdi. Adqerbal isə Roma senatında Yuqurtanı ifşa 

edən nitq söylədi və göstərdi ki, Roma xalqının böyüklüyü ədalətsizliyin qarşısını 

almalı və cinayətkara çar taxtında qalmağa imkan verməməlidir. Sizin hədiyyəniz 

məndən oğurlanmışdır və mənim incidilməyim - sizin alçaldılmağınızdır. O, 

romalılara çatdırdı ki, Yuqurta onun qardaşını xaincəsinə öldürməklə 

kifayətlənməyib, onun özünü də didərgin etmişdir. Giley qaydasında bildirdi ki, 

müharibə vaxtı bizim ailə sizə hər cür kömək etmişdir, indi isə sülh dövründə bizim 
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təhlükə nə olduğunu bilməməyimiz, sizin qayğınız olmalıdır. Mən başqa hara 

müraciət edə bilərəm? Atam təbiətin pozulmaz qanununa tabe oldu, qardaşımın 

həyatını hər cür ədalətin əksinə, cinayətkar qohumum aldı. Sizin dövlətin böyüklüyü 

qanunu qorumalı və qanunsuzluğu cəzalandırmalıdır. Mənim atam həmişə deyərdi ki, 

sizinlə dostluq bizim ən etibarlı dayağımızdır. Sizin dövlətə bədbəxtlik üz versə, 

sizinlə birlikdə bizə də məhv olmaq yaxşıdır. Mənim belə vəziyyətimdə ləyaqəti 

saxlamaqla ölmək olardı, lakin əgər mən əzablardan yorulub, ədalətsizlik qarşısında 

baş əysəm, adamlar haqlı olaraq mənə nifrət edərdilər. Mən yaşamaq istəmirəm, 

ancaq biabırçılıqla ləkələnməmişəmsə də, ölə bilmərəm.  

Adqerbalın belə çıxışından sonra Yuqurtanın elçiləri romalıları yalnız pulla ələ 

almaq vasitəsindən istifadə edə bilərdilər, uzurpator çarı müdafiə etmək üçün onların 

heç bir əsası, dəlili yox idi. Senat bu məsələni müzakirə etdikdə, Yuqurtanı himayə 

edənlər Adqerbalın ittihamlarına məhəl qoymadılar və elə canfəşanlıq göstərməyə 

başladılar ki, elə bil özgə cinayətini deyil, öz şərəfli adlarını qoruyurlar. Hamıdan 

daha çox pul və şöhrət düşkünü olan, ancaq bu eyblərini ustalıqla örtməyi bacaran 

Emili Skavr isə Adqerbala kömək etməyi tələb edirdi. Bu hərəkəti ilə o, öz 

tamahkarlığını ört-basdır etməyə çalışırdı. Lakin senatın pul düşkünü olan hissəsi öz 

maraqlarını həqiqətdən üstün tutub, ölkəni Yuqurta və Adqerbal arasında bölməyi 

qərara aldı. Bu məqsədlə Numidiyaya on nəfərdən ibarət səfirlik göndərdilər və 

elçilərə Qay Qrakxın və Fulvi Flakkın qatili Lutsi Opimi başçılıq etdi. O, Romada 

Yuqurtanın əleyhinə çıxış etmişdi, lakin çar onu çox yaxşı qarşılayandan və ona bol-

bol hədiyyələr verdikdən sonra, bu senator öz namusunu və vicdanını bütünlüklə 

Yuqurtaya satdı. Başqa səfirlər də öz hədiyyə paylarını aldılar. Ona görə də ölkənin 

otlaqları və adamları ilə daha zəngin olan hissəsi Yuqurtaya verildi.  

Bu ərazilərin iqtisadi əhəmiyyətinə gəldikdə Afrikanın şimalı o dövrlərdə 

yaşayış üçün çox əlverişli sayılırdı. Buradakı torpaqlar yaxşı taxıl yetişdirirdi, bol 

otlaqlar var idi. Adamlar çox sağlam olduqlarından onların çoxu qocalıqdan ölürdü, 

çünki xəstəlik nadir hesab olunurdu. Qədim dövrlərdə burada yaşayan vəhşi adamlar 

vəhşi heyvan əti ilə və mal-qara kimi otla qidalanırdı. Sonra buraya midiyalılar, 

perslər və digərləri gəlməyə başladı.  

Perslər yerli getullarla nikah bağlayıb onlara qarışdılar və özlərini nomad-

köçəri adlandırdılar. Əsasən midiyalılar isə liviyalılarla qarışdılar və midiyalı sözü 

təhrif olunaraq, mavra çevrildi. Perslər isə numidiyalı adı altında Afrikanın şimalında 

məskunlaşaraq, bu ölkəni Numidiya adlandırdılar. Nəhayət, qitənin şimal sahil 

hissəsi numidiyalıların hökmranlığı altına keçdi. Tirdən gələn finikiyalılar isə 

Siciliya boğazının Afrika sahilindəki çıxıntısında Karfageni və digər Puniya 

şəhərlərini salmışdılar. Karfagendən qərbdə Mavritaniyaya qədər olan sahil ərazisi 

Numidiyaya məxsus idi, İspaniyaya və indiki Gibraltar boğazına yaxın olan ərazilər 

isə mavrlara məxsus idi. Yuqurta Numidiyada çarlıq etdikdə, bütn mavrları çar Bokx 

idarə edirdi.  

Roma səfirləri Numidiya çarlığını yarı bölüb vətənə qayıtdılar. Yuqurta öz 

cinayətlərinə görə, cəzalanmaq əvəzinə, əslində Romanın elə bil ki, rəsmi xeyir-

duasını aldı. Bununla da o, bir şeyə də qəti əmin oldu ki, Romada hər şeyi satın 

almaq olar. Belə inam onu bir az sonra Adqerbalın ərazilərinə müdaxilə etməyə 

cürətləndirdi və bir azdan sonra Yuqurta onun ərazisini bütünlüklə tutdu, onun 
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gizləndiyi Tsirta şəhərini mühasirəyə aldı. Bundan xəbər tutan Roma senatı üç 

nəfərdən ibarət yeni səfirlik göndərdi. O, elçiləri inandırdı ki, Adqerbal onun 

həyatına sui-qəsd təşkil etmişdi, lakin sui-qəsd baş tutmadı. Səfirlər digər tərəflə 

görüşə bilmədilər və Numidiyanı tərk edən kimi, Yuqurta şəhərə hücum etdi və 

ümidsiz vəziyyətini görən Adqerbal iki adam vasitəsilə Romaya, senata məktub 

göndərdi ki, qılıncdan, yaxud da aclıqdan daha çox əziyyət çəkdiyini özü də bilmir. 

Artıq o, əmin olmuşdur ki, bədbəxt adamlar necə az etibar təlqin edirlər. İndi isə 

Yuqurta sizin dövlətə əl qaldırmışdır, numidiyalılar üzərində hökmran qoyduğunuz 

adamı mühasirədə qoyub, qapılarını bağlamışdır. Məgər mən dünyaya ona görə 

gəlmişəm ki, mənim vasitəmlə Yuqurtanın cinayətləri açılsın, mən yalvarıram ki, 

məni ölümdən, əzablardan yox, yalnız mənim düşmənimin hakimiyyətindən və 

həqarətindən xilas edin.  

Məktub oxunduqdan və çox müzakirədən sonra, yenə Afrikaya səfirlik 

göndərmək zərurəti yarandı və keçmiş konsul Mark Skavr bu səfirliyin tərkibinə 

daxil oldu. Səfirlər Yuqurtaya ciddi xəbərdarlıq etdilər ki, o, mühasirəni 

götürməmişdir və heç bir nəticə əldə etmədən geri qayıtdılar. İtaliklərin təkidi ilə 

Tsirtanı təslim edən Adqerbal, Yuqurtanın əmri ilə öldürüldü. Bu xəbər Romaya 

çatdıqda, senat Afrikaya ordu göndərməyi qərara aldı. Yuqurta bunu eşitdikdə 

təəccübləndi, çünki o, əmin idi ki, Romada hər şey satılır. Bu dəfə o, Romaya oğlunu 

və dostlarını göndərdi və onlara tapşırdı ki, hamını pulla ələ alsınlar.  

Senat səfirləri qəbul etməməyi qərara aldı və konsul Lutsi Kalpurninin 

başçılığı altında qoşunlar dənizdən keçib, Numidiyaya daxil oldu, bir neçə şəhəri 

tutub, çoxlu əsir götürdü. Lakin Yuqurta sərkərdəni pulla ələ almağa cəhd göstərdi və 

buna nail oldu. Kalpurni köməkçi vəzifəsinə Skavrı təyin etmişdi. O, əvvəlcə çarın 

barışmaz düşməni idi, lakin verilən pulun miqdarı onu da yoldan çıxardı. Yuqurta 

müharibəni bir qədər təxirə salmaq istəyirdi, Skavrın bu işdə iştirak etdiyini 

bildikdən sonra, artıq sülhün bərpa olunmasına əmin olmağa başladı. Barışıq 

haqqında əvvəlcədən quraşdırılmış danışıqları aparan Yuqurta Skavra 30 fil, çoxlu at 

və bir qədər pul verdi. Bundan sonra konsul Romaya qayıtdı ki, seçkilərə rəhbərlik 

etsin. Onun bu hərəkəti Romada çoxlu söz-söhbətə səbəb olmuşdu. Senat bu 

məsələnin üstündən ötüb-keçmək istəyəndə, xalq tribunu Qay Memmi xalqa müraciət 

edərək dedi ki, vətənə məhəbbət və sizin laqeydliyiniz, hüquqa ümumi nifrətiniz, ən 

başlıcası isə əxlaqi təmizliyin hörmətdən daha çox, təhlükə ilə bağlı olması, onu 

danışmağa məcbur edir.  

Hətta indi düşmənlərimiz günah işlədəndə də, heç kəs ayağa qalxmaq istəmir. 

İndi isə o adamlara ki, siz dəhşət təlqin etməlisiniz, hətta onlardan qorxursunuz. 

Bizim cəhdimizin uğurlu və ya nəticəsiz olması, özümüzdən asılıdır. Tiberi və Qay 

Qrakx qardaşları və Mark Fulvi öldürüləndə, sizin bədbəxtliklərinizə qanun deyil, 

əyanların özbaşınalığı son qoydu. Onlar sizin qanunlarınızı, sizin böyüklüyünüzü, 

bütün xəzinəni düşmənə satdılar. Pula alınmış qullar ağalarının ədalətsizliyinə 

dözmək istəmirlər, siz kviritlər isə hökmranlıq etmək üçün doğulduğunuz halda qul 

olmağa laqeydcəsinə dözməyə razısınız. Dövləti idarə edənlərin əli qana batmışdır, 

onların acgözlüyü hədd bilmir. Ağciyərliliyinizdən istifadə edib, onları cinayətə 

sürükləyən qorxularını sizə təlqin etmişlər, çünki onları ümumi ehtiras, ümumi nifrət, 

ümumi qorxu birləşdirir. Belə birlik yaxşı adamlar arasında dostluq, pis adamlar 
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arasında qəsd adlanır. Axı əldə ediləni itirmək, heç nə əldə etməməkdən daha 

rüsvayçıdır. "Nə təklif edirsən?" deyə məndən soruşsalar, vətəni düşmənə satanların 

hamısını cəzalandırmağı, özü də Yuqurtanın özünün etirafını əldə etdikdən sonra 

cəzalandırmağı təklif edərdim. Onda məlum olacaqdır ki, bu necə sülhdür, bu necə 

təslim olmaqdır ki, Yuqurtaya tam əfv olunma, bir neçə vəzifəlilərə nəhəng var-

dövlət, dövlətə isə ziyan və biabırçılıq gətirmişdir. Əgər adam itaətlə təhqiri udursa, 

mən bunu dözülməz rüsvayçılıq hesab edirəm. Ya gərək qul olmaqla barışasan, ya da 

azadlığı güc tətbiq etməklə qoruyasan. Onlar hökmranlıq etmək istədiyi, siz isə azad 

olmaq istədiyiniz, nəhayət onlar müttəfiqlərimizlə düşmən kimi, dostlarımızla 

düşmən kimi davrandıqları bir vaxtda, biz hansı qarşılıqlı etimada və razılığa ümid 

edə bilərik? Düşüncə tərzində belə fərq olan bir halda, sülh və dostluq 

mümkündürmü? Ona görə də mən məsləhət görürəm və təkid edirəm ki, 

cinayətkarlıq cəzasız qalmasın. Senatın ləyaqəti qatı düşmənə satılmışdır, sizin 

səltənətiniz satılmışdır, Romada və müharibə teatrında sizin dövlətiniz satqın 

olmuşdur. Əgər bütün bunlar təhqiq edilməsə, əgər günahkarlar cəzasını almasalar, 

bizə ömrümüzün sonuna qədər cinayətkarlara tabe olmaqdan başqa nə qalır? Axı ağla 

gələn hər şeyi cəzasız etmək, bu elə çar olmaq deməkdir. Ümumən dövlət üçün pis 

əməlləri yaddan çıxarmaq, xeyirxah işləri yaddan çıxarmaqdan daha təhlükəlidir; 

çünki xeyirxah adam ona qiymət vermədikdə, ancaq fəaliyyət göstərmək həvəsini 

itirir, pis adam isə daha da rəzil olur.  

Qay Memminin belə çıxışlarından sonra Yuqurtanın yanına pretor Lutsi 

Kassini göndərmək qərara alındı. Bu vaxt Numidiyada olan Roma ordusu bir-

birindən biabırçı cinayət əməllərinə yol verirdi. Qızıla hərislik ona gətirib çıxardı ki, 

Yuqurtaya onun filləri qaytarıldı, bəziləri fərariləri ona satırdı, digərləri isə dinc 

əhalini qarət etməklə məşğul olurdu. Afrikaya gələn Kassi Yuqurtanı inandırdı ki, 

Roma xalqına təslim olmaqla, malik olduğu gücündənsə, onun mərhəmətinə bel 

bağlamaq yaxşıdır. Kassi həm də ona təhlükəsizlik vəd etdi və onlar Romaya 

gəldilər. Burada da Yuqurta köhnə xasiyyətindən əl çəkmədi və iri məbləğdə pul 

müqabilində xalq tribunu Qay Bebini ələ aldı. Lakin Qay Memmi öz prinsiplərinə 

yüksək sədaqətini bir daha nümayiş etdirdi və Yuqurtanın işirakı ilə yığıncaqda onun 

Romadakı və Numidiyadakı bütün cinayətlərini sadaladı, onun ata və qardaşlara qarşı 

cinayətlərini də yada saldı. Ona kimin vasitəçi və köməkçi olduğunu Roma xalqı 

yaxşı bilir, lakin yenə də çar özünün daha təkzibolunmaz şəhadətini verə bilər. Əgər 

o, həqiqəti açsa, Roma xalqının sözünə və iltifatına bel bağlaya bilər; cavab verməsə 

nə dostlarına fayda gətirəcək, özünü isə ümidsiz olaraq məhv edəcəkdir.  

Qay Memminin bu şərtlərindən sonra Yuqurtaya cavab vermək təklif 

edildikdə, pulla satın alınmış Qay Bebi çara danışmağı qadağan etdi və xalqın hay-

küyü də ona öz qərarını dəyişdirdə bildirmədi. Bundan sonra təhqiqatın ifşa edəcəyi 

adamlar xeyli dərəcədə özlərinə gəldilər. Bu vaxt Yuqurta daha bir cinayət də işlətdi 

və Romada onun əleyhdarı olan bir nəfər numidiyalını öldürtdürdü. Lakin o, belə bir 

cinayətdə də ifşa edildikdə, həyasızlıqdan əl çəkmir, hər şeyi danırdı. Nəhayət Senat 

çara İtaliyanı tərk etməyi əmr etdi. Rəvayətə görə, o, Romadan çıxanda geri dönüb 

demişdi: "Necə satqın şəhərdir? O, izsiz yoxa çıxacaqdır - qoy ancaq alıcı tapılsın".  

Beləliklə, müharibə yenidən bərpa olundu. Yuqurta mümkün olduğu qədər çox 

vaxt qazanmaq istəyirdi. Romada isə bu vaxt tribunlar arasında dedi-qodu gedirdi. 
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Yuqurta Roma komandanının köməkçisi Avlın yelbeyinliyindən istifadə edib, onun 

yanına adam göndərdi ki, ona aman versin, bu vaxt özü ordusunu əlverişli mövqeyə 

apardı. İndi o, senturionları və turma rəislərini də pulla satın almağa başlamışdı ki, 

onlar Yuqurtanın tərəfinə keçsinlər. Bu işləri gördükdən sonra o, gecə Avlın 

düşərgəsini mühasirəyə aldı. Bəzi Roma ordu hissələri Numidiya çarının yanına 

qaçdı. Romalılar biabırçı surətdə qaçmağa başladılar. Sonrası gün Avlla görüşən 

Yuqurta belə şərt qoydu ki, romalılar boyunduruq altından keçməli (bu döyüşçü və 

qoşunlar üçün ən ağır və həqarətli cəza idi ki, iki paralel nizənin üstündən asılmış 

nizənin altından bütün ordu keçməli idi) və on gün ərzində Numidiyanı tərk 

etməlidir. Avl məhv olmamaq üçün bu təhqiramiz cəzanı seçdi və çarın diqtə etdiyi 

sülh bağlandı. Bu Roma üçün görünməmiş həqarət və biabırçılıq idi. Xalq tribunu 

Qay Mamili Limetan, Yuqurtaya senat qərarlarına məhəl qoymamağı məsləhət 

görənlər, çardan pul alanlar, ona filləri və fərariləri qaytaranlar və nəhayət düşmənlə 

sülh və müharibə məsələlərində razılığa gələnlər barədə təhqiqat açılmasını tələb 

etdi. Mark Skavr özünü üç nəfərdən ibarət təhqiqat qrupunun tərkibinə daxil 

etdirməyə nail oldu. Bu vaxt əhalini düşmənçilik edən tərəflərə bölmək Romada artıq 

dəbdə idi. Yenə belə hadisə baş verdi, hamının ümumi sərvəti olan dövləti xırda 

hissələrə parçalamaq istəyirdilər. Bir qrup adam dövlətin bütün var-dövlətini israf 

etmək, həm də şöhrət qazanmaq imkanına malik idi, xalq isə daimi qismətinin - 

ehtiyacın sahibi idi. Lakin hər şeyi əlinə keçirmiş adamların acgözlükdən pul 

hərisliyi, sərvət hərisliyi azalmaq bilmirdi.  

Yeni konsullar seçilmiş Metell və Silan öz aralarında əyalətləri böldükdə, 

Numidiya bu vaxta qədər namuslu və təmiz sayılan Metellin payına düşdü. O, yeni 

ordu yığmağa başladı və Numidiyaya yollandı. Afrikadakı ordular isə tam 

pozulmuşdu. Metell burada fəaliyyətinə intizamı möhkəmləndirməkdən, qayda 

yaratmaqdan başladı. Yuqurta isə Romadan məlumat almışdı ki, Afrikaya gələn 

konsul dəyanətli adamdır, pulla ələ alınan deyildir. Ona görə də onun yanına elçilər 

göndərdi ki, təslim olmağa hazırdır, təkcə özünün və uşaqlarının həyatı hifz edilsin. 

Lakin Metell onun məkrinə yaxşı bələd idi, ona görə də özü səfirləri ayrı-ayrılıqda 

ələ almağa cəhd etdi ki, Yuqurtanı ona diri, bu mümkün olmadıqda ölü kimi 

versinlər. Çara isə onun gözlədiyi cavabı göndərdi. O, ordusu ilə çox ehtiyatla 

irəliləyirdi, süvari dəstəsinə onun leqatı - köməkçisi Qay Mari başçılıq edirdi. 

Yuqurta arası kəsilmədən sülh təklifləri edirdi. Metell isə səfirləri xəyanətkarlığa 

sövq edə bilirdi və Yuqurta başa düşdü ki, onun özünü öz toruna salmaq istəyirlər. 

Sülh vəd edə-edə, qızğın müharibə aparmaq niyyətindədirlər. Ona görə o da 

müharibəyə hazırlaşmağa başladı. Öz ordusunu o, yüksəklikdə yerləşdirməklə 

romalıların yolunu kəsdi. Döyüşçülərini həvəsləndirmək üçün o, deyirdi ki, onlar 

darmadağın etdikləri düşmənlə vuruşacaqlar, düşmən yalnız başçısını dəyişdirmişdir, 

ruhunu isə dəyişdirməmişdir. O, əsgərlərinə çoxlu pul paylayırdı, bir hissəsini 

vədlərlə, digərlərini hədə ilə, o birilərini isə yalvarışlarla ələ alırdı. Nəhayət döyüş 

baş verdi.  

Hər iki sərkərdə öz döyüşçülərini ruhlandırırdı. Metell onlara deyirdi ki, qaçan 

düşmənə qələbəni vermək olmaz, bir də romalıların nə düşərgəsi, nə geri çəkilmə 

yeri vardır, onların bütün ümidi özlərinin silahınadır. Lakin Metellin döyüşçülərinin 

cəsurluğuna arzu olunmayan, əlverişsiz döyüş yeri əlavə olunurdu, Yuqurtanın isə 
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əsgərləri döyüş qabiliyyətinə görə zəif idi. Nəhayət, romalılar yüksəkliyə hücum 

etdilər və numidiyalılar tar-mar edildi. Bu qələbə romalılara böyük sevinc gətirdi, axı 

bu Avlın həqarətli məğlubiyyətindən sonra əldə edilmişdi.  

Sallyustinin yazdığı kimi, insan həyatında adətən belədir: qələbə qorxaqlara da 

lovğalanmaq hüququ verir, uğursuzluq isə qoçaqları da alçaldır. Yuqurta isə yeni 

ordu yığdı. Yeni müharibədə romalılara qələbənin, düşmənə məğlubiyyətdən baha 

başa gələcəyini Metell anlayırdı. Ona görə də o, digər metoddan istifadə etməyə, 

Numidiyanı qarət etməyə başladı. Romada onun qələbəsi böyük sevinclə qarşılandı.  

Qoşunların bir hissəsinə konsul özü, digərinə Mari başçılıq edirdi. Düşmənin 

ondan qaçdığını görən Metell iri şəhər olan Zamanı (burada 202-ci ildə karfagenlilərə 

romalılar qalib gəlmişdi) mühasirəyə almağı qərara aldı. Lakin Yuqurta özünü 

buraya daha tez yetirdi. Onun başçılıq etdiyi dəstə başqa bir şəhərin yanında, Mari ilə 

üz-üzə gəldikdə, vuruşu uduzdu. Metell və Mari Zama şəhərinə hücum etdilər və 

şəhər divarları yanında döyüş gedərkən Yuqurta iri bir dəstə ilə Roma düşərgəsinə 

hücum etdi. Bu qəfil hücum romalıların çoxlu itki verməsinə səbəb oldu və bunu 

eşidən Metell düşmənin üzərinə Marini göndərdi və o, düşmənə tutarlı cavab verdi. 

Səhərisi gün gedən döyüş də Zamanı tutmağa imkan vermədi. Ona görə də Metell bu 

şəhərdən geri çəkilməyə məcbur oldu. Sonra isə vaxtilə Yuqurta ilə Romaya gəlmiş 

Bomilkarı ələ ala bildi və ondan Yuqurtanı ona ələ verməyi xahiş etdi. Təbiətcə xain 

olan Bomilkar buna razılıq verdi və Yuqurtanı təslim olmağa sövq etdi. Təslim 

olmaq razılığı barədə xəbər göndərən Yuqurtaya Metell şərtlər qoyur: o, iki yüz min 

funt gümüş, bütün fillərini, çoxlu at və silah verməlidir. Yuqurta bu tələbləri təxirə 

salmadan yerinə yetirdi. Sonra konsul bütün fərarilərin qandallarda gətirilməsini 

tələb etdi. Onların bir hissəsi gətirildikdə, digər hissəsi Mavritaniyaya çar Bokxun 

yanına qaçdı. Daha sonra Yuqurta özü gəlib təslim olmalı idi. Lakin o, çox götür-qoy 

etdikdən sonra, yeni müharibə başlamağı qərara aldı.  

Bu vaxt Qay Maridə konsul olmaq barədəki çoxdankı arzusu baş qaldırdı. Bu 

vəzifəyə onun bütün keyfiyyətləri uyğun gəlirdi. Lakin o, qədim nəsldən deyildi. O, 

sərvətə və həzzə nifrət edirdi, təkcə şöhrətə susayırdı. O, hərbi tribun seçilmişdi, 

sonra isə başqa vəzifələrdə olmuşdu. Konsul seçilmək arzusu ilə o, Metelldən öz 

istefasını xahiş etdi ki, seçkilərdə öz namizədliyini irəli sürsün. Bundan heyrətə gələn 

Metell, guya dostcasına ona məsləhət gördü ki, belə yüksəklərə qalxmasın və 

xalqdan belə xahiş etməsin, çünki ona rədd cavabı veriləcəkdir.  

Bu sözlərə görə Marinin həvəsi daha da artdı və onda Metellə qarşı nifrət 

oyandı. Ən başlıcası isə bu məqsədə çatmaq üçün o, fəaliyyət göstərməyə başladı. 

Tacirlərlə söhbətdə bildirir ki, əgər qoşunların yarısını ona versələr, o, Yuqurtanı bir 

neçə gündən sonra qandallayar, Metell isə lovğalığından müharibəni uzadır. Onun 

digər adamlar arasında apardığı iş də öz nəticəsini verir, numidiyalılar da, Roma 

süvariləri və döyüşçüləri də vətənə Metelli məzəmmət edən və Marini komandan 

təyin edilməsini tələb edən məktub göndərirlər. Mamili qanunu da yeni adamların 

vəzifələrə gəlmələrinə şərait yaratmışdı və bütün bunlar Mari üçün əlverişli zəmin 

yaradırdı.  

Bu vaxt Vaqa şəhərində Yuqurta ilə sülh danışıqları aparanlar gözlənilmədən 

numidiyalıların qəsdi ilə rastlaşdılar. Hər şey qərara alınandan sonra, senturionlar, 

hərbi tribunlar, hətta dəstə rəisi evə buraxılır. Bir nəfər istisna olmaqla, onların 
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hamısını süfrə arxasında oturarkən öldürdülər. Sonra şəhərdə silahsız dolanan 

əsgərlərə hücum edildi. Onların qalaya yolunu düşmən qarovulu kəsmişdi. 

Numidiyalılar bir nəfərdən başqa, şəhərdəki bütün italikləri qırdılar. Bu Metell üçün 

ağır zərbə idi və iki gündən sonra o, Vaqaya hücum təşkil edib, bunun əvəzini çıxdı, 

sağ qalan romalı dəstə rəisi isə edam edildi.  

Yuqurta isə yaxın adamlarının xəyanətkarlığından qorxurdu. O, Bomilkarı 

satqınlığa görə edam etsə də, bu hissdən uzaqlaşa bilmirdi, həm təbəələrindən, həm 

də düşmənlərindən, hətta hər bir səsdən qorxurdu, hər gecəni başqa bir yerdə 

keçirirdi. Yuqurtanın bu vahiməsini biz Şekspir dühasının təsvir etdiyi kral III 

Riçardda görürük.  

Bomilkarın ifşa edildiyindən xəbər tutan Metell yenidən müharibəyə 

hazırlaşmağa başladı, Marini isə evə buraxdı. Romada artıq əvvəllər komandanın 

əyan olması şərəf sayılırdısa, indi nifrət mənbəyinə çevrilmişdi. Bu münasibət 

dəyişikliyində Yuqurtanın məkrləri, Memmi və Mamilinin Roma əyanlarının 

satqınlığını ifşa edən çıxışları az rol oynamamışdı. Ona görə də Marinin nəsil-

nəcabətinin aşağı silkdən olması, indi ona üstünlük qazandırırdı. Tribunlar da yeri 

düşdükcə onun xidmətlərini göyə qaldırır, Metelli isə ən ağır cinayətlərdə ittiham 

edirdilər. Bütün bunlara görə uzun fasilədən sonra konsulluq patritsilərə məxsus 

olmayan yeni adama qismət oldu və bundan sonra Yuqurta ilə müharibə aparmaq, 

yeni konsul kimi xalqın qərarı ilə Qay Mariyə tapşırıldı.  

Yuqurta isə çaş-baş qalmışdı, heç kəsə inana bilmirdi. Son döyüşlərdə isə 

numidiyalılar vuruşmaqdan daha çox qaçmağa üstünlük verirdilər. Onları, qılınc və 

qalxanlardan daha çox, ayaqları xilas edirdi. Başqa çıxış yolu tapmadığından, 

Yuqurta sərvətini saxladığı Tala şəhərinə qaçdı. Metell bura gəlib çatanda isə 

uşaqları ilə birlikdə gecə şəhərdən qaçdı, bu vaxt var-dövlətini özü ilə götürməyi də 

unutmamışdı. Lakin onun gizlənmək üçün yeri qalmamışdı. Nəhayət o, Mavritaniya 

çarı Bokxun yanına gəldi və onu romalılara qarşı müharibəyə başlamağa inandırdı. 

Bokxun romalılarla ittifaq təklifinə, Numidiya münaqişəsi başlanan vaxt rədd cavabı 

verilmişdi. Bundan əlavə, Bokxun qızı Yuqurtanın arvadlarından biri idi.  

Elə bu vaxt Metell Romadan, Numidiyanın Marinin əyaləti təyin edilməsi 

xəbərini alır və bu onu çox mütəəssir edir. O, Bokxun yanına elçilər göndərdi ki, heç 

bir səbəb olmadan özünü Roma xalqına düşmən etməsin və ona məsləhət gördü ki, 

bu imkandan istifadə edib Roma ilə dostluq ittifaqı bağlasın. Çünki bu müharibədən 

yaxşıdır və kimsə öz qüvvəsinə nə qədər etibar etsə də, düzgün olan gələcəyi, düzgün 

olmayana dəyişmək lazım deyildir. Hər bir müharibəni başlamaq asandır, qurtarmaq 

isə çox çətindir. Onun başlanması və qurtarması eyni adamın ixtiyarında olmur; onu 

hər adam, hətta qorxaq da başlaya bilər, qurtarması isə qalibin istəyindən asılıdır. Çar 

buna belə cavab verdi ki, o, sülh istəyir, ancaq Yuqurtaya da yazığı gəlir və ona da 

belə bir imkan verilsə, hər şey haqqında razılığa gəlmək olar. 

Konsul seçilən Mari isə əsas diqqəti müharibə məsələsinə verirdi. Senat ona o 

qədər də yaxşı münasibət bəsləməsə də, onun bütün tələblərini yerinə yetirirdi. O, 

qələbəyə böyük ümid bəsləyirdi və yalnız özünə güvənirdi. O, deyirdi ki, mənim 

bütün ümidim yalnız özümədir və bu ümidi mən şəxsi igidliyim və həyatımın 

qüsursuzluğu ilə qorumalıyam, qalan heç nəyə bel bağlamaq olmaz. Roma əyanlarına 

işarə edərək dedi ki, bu təşəxxüslü adamlarla məni, əsilsiz-nəcabətsiz adamı 
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müqayisə edin. Onların eşitdiklərini və kitabdan oxuduqlarını mən görmüşəm, yaxud 

da özüm etmişəm, onlar evdə oturaraq nə öyrəniblərsə, mən onu yürüşlərdə 

öyrənmişəm. İndi özünüz seçin, əməllərmi daha böyük vəznə malikdir, yoxsa sözlər. 

Onlar mənə əsilsiz-nəcabətsiz olduğuma görə nifrət edirlər, mən isə onlara 

qorxaqlıqlarına görə nifrət edirəm, mənim əleyhimə - mənim əsilimdir, mənşəyimdir, 

onların əleyhinə - onların biabırçılığıdır. Mənim fikrimcə, bütün adamlar təbiətdən 

gəlmə eyni cürdürlər, ancaq kim daha çox igiddirsə, o da ən nəcib adamdır. Bu 

əyanların ataları istəyirdilər ki, onların oğlanları hamıdan yaxşı olsun. Əgər onlar 

mənə laqeydliklə baxırlarsa, qoy öz əcdadlarına da elə yanaşsınlar, çünki onlar da 

mənim kimi öz əyanlığını yalnız igidliklə qazanmışdılar. Onlar həqiqətən də iki bir-

birinə uyğun gəlməyən faydanı - bekarçılıqdan gələn sevinci və igidliyə görə 

mükafatı eyni vaxtda gözləyirlərsə, ciddi səhv edirlər. Əcdadların həyatı nə qədər 

parlaqdırsa, nəslin fərsizliyi o qədər biabırçıdır. Nəsl üçün ataların şərəfi elə bil ki, 

bir çıraqdır, bu çıraq nə ləyaqətləri, nə də qüsurları qaranlıqda qoymur. Özgə 

xidmətlərinə istinad etməklə, onlar mənim öz etdiklərimi məndən imtina etdikləri 

halda, özlərinin adına yazırlar. Əslində şöhrəti öz əlinlə qazanmaq daha yaxşıdır, 

nəinki onu irs kimi alasan və biabır edəsən. Kim həqiqəti deyəcəksə, o, hökmən məni 

tərif edəcəkdir, kim yalan danışacaqsa, onu mənim adətlərim, mənim həyatım ifşa 

edəcəkdir. Düzdür, mən qədim nəslimlə, mənim əcdadlarımın konsulluqları və 

triumfları ilə lovğalana bilmərəm, lakin əgər lazım gəlsə, nizələri, bayraqları və digər 

döyüşçü mükafatlarını göstərə bilərəm. Onlardadır mənim nəslim-nəcabətim də, 

şöhrətim də, onlar mənə o birilərdəki kimi, irs tək qalmamışdır, saysız-hesabsız 

zəhmətlərin və təhlükələrin hesabına əldə edilmişdir. Mən eyni zamanda həm 

məhrumiyyətlərə, həm də zəhmətə dözə bilirəm. Sizin əcdadlarınız, özlərini və 

dövləti şöhrətləndirmişlər. Əcdadları, əyanlara nə mümkündürsə, hər şeyi: sərvəti, 

nəsl-nəcabəti, şərəfli xatirələri qoyub getmişlər, lakin igidliyi qoyub getməmişlər və 

qoyub gedə bilməzdilər; igidlik təkdir və nə hədiyyə kimi verilir, nə də hədiyyə kimi 

qəbul edilir... Mən atamdan və digər qüsursuz adamlardan eşitmişəm və dərk 

etmişəm ki, qadınlara incəlik, kişilərə isə iş xasdır. Hər bir namuslu adam şöhrətə can 

atmalıdır, sərvətə yox və onu ev qab-qacaqları deyil, silah bəzəyir.  

Onlar daim özləri üçün əziz və xoş olan pozğun həyat tərzi keçirir, əyyaşlıq 

edir, qarınlarını və ən həqarətlə baxılan bədən üzvünü razı salmaqla, öz qocalıqlarını, 

cavanlıqlarını keçirdiyi yerdə, yəni eyş-işrətdə keçirirlər. Bu əclaflar əvvəlcə özlərini 

iyrəncliklərlə ləkələyirlər, sonra isə ləyaqətli adamların mükafatlarını qoparmağa 

atılırlar. Numidiyaya gəldikdə romalılar öz həyəcanlarınızı unudun, Yuqurtanı 

indiyədək qoruyan şeylərin hamısı: tamahkarlıq, acgözlük, nəhayət lovğalıq sizin 

tərəfinizdən kənarlaşdırılmışdır. Hər bir namuslu adamın borcu vətənə köməyə 

gəlməkdir. axı qorxaqlıq heç kəsi ölməz etməmişdir və heç bir ata öz oğluna əbədi 

həyatı yox, daha çox namuslu və ləyaqətli həyatı arzu edir.  

Belə çıxışdan sonra Mari gəmilərə ərzaq, pul və silah yükləyib Afrikaya 

yollandı. Burada o, legionları əlavə qüvvələrlə tamamladı. Qısa müddət ərzində yeni 

döyüşçülər qoçaqlıqda köhnə əsgərlərlə bərabərləşdilər. Mari ən çox əhalisi olan 

şəhərləri mühasirəyə almağa başladı. Bokx isə Marinin yanına adamlar göndərib, 

özünün Romaya ən yaxşı münasibətlər bəslədiyinə onu inandırmaq istəyirdi. Yuqurta 

isə öz şəhərlərinə köməyə gəlmir, kənarda dayanırdı. Döyüşləri apardıqca, əldə 
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olunan qəniməti payladıqca Marinin şöhrəti daha da artırdı, numidiyalılar da ona 

ilahi qüvvə kimi baxırdılar. Mari Yuqurtanın sərvətləri saxlanan təpə üstündəki bir 

qalanı tutanda, onun düşərgəsinə kvestor Lutsi Sulla böyük süvari dəstəsilə gəldi. 

Maridən fərqli olaraq o, tanınmış patritsi nəslindən idi və yaxşı təhsil almışdı. 

Bəlağətli danışıq qabiliyyəti var idi, çox əliaçıq idi. Lakin bu vaxt onun hərbi işlərdə 

heç bir səriştəsi yox idi, qısa müddət ərzində o, bu qüsurunu düzəldə bildi.  

Yuqurta Kapsa şəhərini itirdikdən sonra, Bokxu şirnikdirdi ki, romalılar 

Afrikadan qovulduqdan sonra, öz ölkəsinin üçdə birini ona verəcəkdir. Bokx belə 

vəddən sonra böyük ordu ilə ona qoşuldu və Mariyə hücum etdi. Lakin romalılar bu 

hücumu dəf edə bildilər. Sonra Mari qoşunlarını yaxındakı təpənin üstünə apardı, 

aşağıda isə Sullanın süvarilərini qoydu. Səhər açılanda romalılar hücuma keçdilər və 

düşməni darmadağın etdilər. Sonra Tsirta şəhəri yanında yeni döyüş baş verdi. İlk 

dəfə düşmənlə Sullanın dəstəsi toqquşdu. Bokxun döyüşə girdiyini bildikdən sonra 

Yuqurta Roma piyadalarına yaxınlaşıb, latınca qışqırdı ki, onlar boş yerə vuruşurlar, 

çünki öz əli ilə Marini öldürdü və dəlil kimi, qana batmış qılıncını göstərdi. Bu xəbər 

əsgərləri çox qorxutdu. Lakin Sulla bir dəstəni əzib, mavrların üstünə hücum çəkdi. 

Bu vaxt Bokx arxaya qaçmağa başladı, Yuqurta isə artıq qazandığı qələbəni əldən 

verməmək və öz döyüşçülərini ruhlandırmaq üçün vuruşurdu. O, bütün 

ətrafındakıları itirdi və mizraq yağışı altında təkbaşına qaçmağa cəhd etdi. Bu vaxt 

Mari öz qonşularına köməyə gəldi. Numidiyalılar və mavrlar qaçırdılar, romalılar isə 

qaçanları öldürür, əsir götürürdü. İnsan və at cəsədləri bir-birinə qarışmışdı. Sallyusti 

yazır ki, qandan torpaq da köpmüşdü.  

Mari döyüşdən sonra Tsirtaya bir qalib kimi girdi. Bundan sonra Bokx yenidən 

Mariyə danışıqlar aparmağı təklif etdi və Mari bu məqsədlə onun yanına Sullanı və 

Manlini göndərdi. Sulla bu danışıqlarda mahir diplomat qabiliyyəti nümayiş etdirdi 

və göstərdi ki, Bokxun sərəncamında yaxşı xidmətlə öz səhvlərini malalamaq üçün 

çoxlu vasitələr vardır. Bokx izah etməyə başladı ki, o, silaha Romaya düşmənçiliyə 

görə deyil, öz çarlığını müdafiə etmək üçün sarılmışdı və Mari icazə versə, yenidən 

senata səfirlik göndərə bilər. O, adamlarını əvvəlcə Marinin yanına, sonra isə 

Romaya göndərmək istədi. Onları konsulun əvəzinə əvvəlcə Sulla, sonra isə Mari 

özü qəbul etdi. Romaya gələn elçilərə senat Bokxun günahlarını bağışladığını 

bildirdi. Bundan sonra Bokxun öz xahişi ilə Sulla onun yanına getdi və Bokxun oğlu 

Voluk qarşısına çıxıb onu qarşıladı. Sulla Bokxla görüşdükdə dedi ki, konsul ona 

tapşırmışdır ki, öyrənsin: çar nəyə - müharibəyə ya sülhə meyl edir? Sonra isə onlar 

gecə Yuqurtanın adamlarından gizli görüşdükdə o, yenə dedi ki, Roma xalqı ilə heç 

vaxt müharibə etmək arzusunda olmamışdır, öz sərhədlərini qorumuşdur. Siz 

Yuqurta ilə nə qədər istəyirsiniz, vuruşun. Sonra isə Sullaya müraciət etdi ki, nə 

istəyirsənsə tələb et və bu bizim hər ikimizin ləyaqətinə uyğundursa, sən rədd cavabı 

almayacaqsan. Sulla isə cavab olaraq dedi ki, senat və Roma xalqı silah gücü ilə 

Bokxun vədindən daha çox şey əldə etmişdir, ona görə də qoy öz vədlərinə görə 

minnətdarlıq gözləməsin. Ona görə də romalılardan daha çox özünə sərfəli olan bir iş 

görsün. Bu isə çox sadədir: axı Yuqurta onun əlindədir. Əgər o, numidiyalını 

romalılara versə, özünə böyük borclu qazanacaqdır və hər şey: dostluq, ittifaq və 

onun iddia etdiyi Numidiyanın bir hissəsi öz-özünə qazanılacaqdır. Əvvəlcə çar 
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boyun qaçırdı və müxtəlif bəhanələr gətirdi, lakin axırda güzəştə gedib, bunu etməyə 

söz verdi.  

Bokx Yuqurtaya xəbər göndərdi ki, müharibəni ədalətli şərtlərlə qurtarmaq 

olar. Numidiyalı buna cavab olaraq bildirdi ki, qoy Bokx onları sülh müşavirəsi üçün 

bir yerə yığsın, orada isə Sullanı ona versin. Belə bir adam ələ keçdikdən sonra, senat 

və xalq müqavilə bağlamağa razılıq verəcəkdir. Bokx, çox götür-qoydan sonra bu 

təklifə razılığını verdi. Görüş yeri müəyyən olunduqda Bokx gah Sulla ilə söhbət 

edirdi, gah da Yuqurtanın elçisi ilə və hər ikisinə eyni vədi verirdi. Onların hər ikisi 

də bundan çox razı qalırdı. Nəhayət Sullaya onun planı ilə razılaşdığını bildirib, 

Yuqurtaya tələ qurmağa hazırlıq gördü. Bokx Yuqurtanın qabağına çıxdı, onlar 

silahsız idilər. Bu vaxt işarə verildi və pusquda gizlənənlər, hər tərəfdən Yuqurtanın 

dəstəsinə hücum etdi. Hamı öldürüldü, təkcə Yuqurta qandala salınıb Sullaya verildi, 

o isə öz növbəsində Numidiya çarını Marinin yanına gətirdi. Buradan isə o, əsir kimi 

Romaya gətirildi. Yuqurta ilə aparılan müharibə 111-105-ci illərdə getdi və 105-ci 

ildə əsir götürülən Yuqurta 104-cü ildə edam edildi.  

Qiyabi olaraq konsul seçilən Mariyə indi isə əyalət kimi Qalliya düşdü, qallar 

isə təkcə köhnə düşmən olaraq qalmırdı, həmin günlərdə Roma sərkərdələrini ağır 

məğlubiyyətə düçar etmişdilər. Mari bundan sonra kimvrlərin və tevtonların, bunlar 

kelt-alman tayfaları idi, İtaliyaya müdaxiləsinin qarşısını kəsdi. O, tevtonlara 102-ci 

ildə, kimvrlərə 101-ci ildə qalib gəldi.  

Roma bir müharibədən yaxasını qurtarmamış, digər müharibələr və sosial 

sarsıntılar barədə düşünməli olurdu. 90-cı illərdə İtaliya kəndlilərinin möhtəşəm 

üsyanları baş verdi, bu üsyanlar Müttəfiqlər müharibəsi (90-88-ci illər) kimi 

məşhurdur. Üsyanın baş verməsinin başlıca səbəbi Qrakx qardaşlarının qaldırdığı 

məsələlərdən biri - "müttəfiqlərə", İtaliya əhalisinin əksəriyyətinə Roma 

vətəndaşlarının hüquqlarının verilməsi idi. 91-ci ildə bu təklifin yenidən qaldırılması 

barədə "böyük tribunların" son nümayəndələrindən biri Mark Livi Druz çıxış etdi. 

İtaliyanın müxtəlif vilayətlərinin iqtisadi, sosial və siyasi birləşməsi prosesinə 

ənənəvi hüquqi fərqlər mane olurdu, bu fərqlər Roma vətəndaşlarını latin hüququ 

vətəndaşlarından, onların hər ikisini isə müttəfiq əyalətlərin təbəələrindən ayırırdı. 

Roma isə öz idarəetməsi ilə bütün İtaliyanı birləşdirirdi. Bir tərəfdən belə birləşmə 

getdiyi halda, digər tərəfdən bu birləşməyə ciddi maneçilik törədən faktor öz 

qüvvəsində qalırdı. Müttəfiqlərin sosial-siyasi hüquqsuzluğu, onların əmlak 

hüquqlarına da ciddi ziyan vururdu, xüsusən torpağa sahiblik məsələsində onların 

hüquqları tam olmayan və qanunla təminatı olmayan xarakter daşıyırdı. İtaliya 

müttəfiqləri II əsrin sonunda öz vəziyyətləri ilə əlaqədar ciddi narazılıqlarını 

bildirirdi, tam vətəndaş hüququnu tələb edirdi. Roma aristokratiyasının bir hissəsi 

italiklərin hüquqlarının romalılarla bərabərləşdirilməsi zəruriyyətini başa düşürdü və 

fərqlərin aradan qaldırılması, cəmiyyətdəki sosial və siyasi gərginliyi yəqin ki, xeyli 

azaldardı. Lakin həmin aristokratiyanın digər hissəsi isə plebs dairələri ilə birlikdə, 

öz imtiyazlarının italiklərə də verilməsinin əleyhinə çıxır, müttəfiqlərin bu tələblərini 

rədd etmək mövqeyini tuturdular. Bu ziddiyyətlər öz həllini tapmadığından silahlı 

münaqişəyə, müharibəyə gətirib çıxardı. Xarici düşmənlərdən təhlükə gözləyən 

Romaya, gözləmədiyi bir yerdən - onun müttəfiqlərindən təhlükə meydana gəldi. 

Hələ Hannibalın İtaliyaya yürüşü vaxtı Roma əyalətin ayrı-ayrı şəhərlərinin düşmən 
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tərəfə keçməsinə təkcə qısqanclıqla deyil, həm də ona arxadan vurulan zərbə kimi 

baxırdı. Digər tərəfdən Roma öz ordusunun köməkçi hissələrini, həm də kohortalar 

üçün əsgərləri əyalətdən cəlb edirdi. Beləliklə, üsyan Romanın hərbi qüdrətinə də 

ciddi zərbə vururdu. Bundan başqa İtaliya müttəfiqlərinin üsyanı dövlət üçün 

xüsusilə təhlükəli idi. İtaliyalılar iri və güclü ordu yaratmışdılar, döyüşçülər Roma 

ordusunda vuruşduğuna görə, bu ordunun hərbi taktikasına yaxşı bələd idilər. 

İtaliklər üsyan etmiş tayfalar arasında siyasi ittifaq bağlayıb İtaliya adı altında dövlət 

təşkilatı yaratmışdılar. Bu ittifaqın paytaxtı Korfini şəhəri oldu. İtaliklərə qalib 

gəlmək üçün romalılara bütün vasitələri səfərbər etmək, özlərinin diplomatik 

ustalıqlarını işə salmaq lazım gəldi. Müharibənin başlanması üçün bəhanəni yenidən 

Roma özü, daha doğrusu onun siyasi həyatında baş verən münaqişələr verdi. Bu 

sarsıntılar üçün Romanın özünə aid olan məsələlərlə yanaşı, müttəfiqlərin 

mənafeyinə aid olan məsələlərdən də istifadə edilirdi.  

Qruplar arasındakı siyasi mübarizə çox vaxt böyük kütlələri ayağa qaldırırdı, 

indi isə iri bir ərazinin etirazının yaranmasına, ciddi narazılığına səbəb oldu. 

Müttəfiqlər müharibəsi 90-88 illərdə baş verdi.  

Xalq tribunu Mark Livi Druz öz fəaliyyətinə ondan başladı ki, o, Senata öz 

əvvəlki böyüklüyünü və ondan alınıb atlı zümrəsinə verilmiş məhkəmə hakimiyyətini 

ona qaytarmağa can atdı. Bunun üçün o, əlavə 300 senat üzvü seçilməsini və 600 

nəfərlik məhkəmənin yalnız senatorlardan olmasını təklif etdi. Bu isə Qrakx 

qardaşlarının qanunlarının ləğv edilməsi demək idi. Lakin Druzun senata göstərdiyi 

bu qulluq, qəribə də olsa senatın özünün müqaviməti ilə qarşılaşdı. Senat başa 

düşmürdü ki, Druz plebsin mənafeyi naminə etdiyi xırda işlərdən bir tələ yemi kimi 

istifadə edir ki, onların etimadını bu yolla qazanmaqla, daha iri məsələlərdə onları 

güzəştə getməyə məcbur etsin. Senat Druzun hördüyü hörümçək torundan yaxşı baş 

çıxarmadığından, əleyhdarlarının təsiri altında onun təkliflərinə təkcə biganəlik deyil, 

həm də müqavimət göstərməyə başladı. Druzun İtaliya əhalisinə vətəndaşlıq hüququ 

verilməsi barədəki təklifi də onun bəd niyyəti kimi qəbul edildi. Xüsusən onun 

rüşvətxorluq haqqındakı qanun layihəsi senatorlara və atlılara qarşı çevrildiyindən, 

senat bundan çox hiddətləndi. Atlılar isə məhkəmənin onların əlindən alınması 

qorxusuna görə ondan çox narazı idilər. 90-cı ildə ona düşmənçilik artdı və o, 

Forumdan evə qayıtdıqda, evdə onu bıçaq zərbəsilə ölümcül yaraladılar və bir neçə 

saatdan sonra Druz öldü.  

Druzun ölümü italiklərlə yetişən müharibənin başlanmasını sürətləndirdi. 

Bütün İtaliya Romaya qarşı öz silahını qaldırdı. Bu müharibədə İtaliya üç yüz min 

gəncin həyatını itirdi. Müharibə gənclərin həyatını qəddarlıqla oğurladığı kimi, 

sərkərdələrə xeyli şöhrət gətirdi. Bu müharibədə Qney Pompey-Maqnın atası Qney 

Pompey, Qay Mari, Lutsi Sulla, Metellin oğlu Kvint Metell xüsusilə fərqləndilər və 

məşhurlaşdılar. İtaliklərlə müharibənin taleyi o qədər dəyişkən və ağır idi ki, bu 

müharibənin ilk iki ilində iki Roma konsulu həlak oldu. Romalılar bir neçə dəfə ciddi 

məğlubiyyətə uğradılar. Sonradan tədricən İtaliya əyalətlərinin əhalisinə Roma 

vətəndaşlığı verildi, bunlar əsasən romalılara qarşı silah qaldırmayan və ya ilk dəfə 

silahı yerə qoyan əyalətlər idi. Məhz bu tədbirlərdən sonra romalılar öz qüvvələrini 

möhkəmləndirməyə nail ola bildilər. Pompey, Sulla və Mari Roma dövlətinin 

süqutunun qarşısını aldılar. Müharibənin başa çatması ilə Roma bütün məğlub olan 
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İtaliya xalqlarına vətəndaşlıq verməyi qərara aldı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

Müttəfiqlər müharibəsində bütün orta və cənubi İtaliya iştirak edirdi. Şimali İtaliya-

Etruriya, Umbriya, Tsizalp Qalliyası Romaya sədaqətli qalaraq, üsyanda iştirak 

etməmişdilər.  

Lakin Romanın qələbəsini ciddi əhəmiyyət kəsb edən qələbə adlandırmaq 

olmazdı, çünki müharibə nəticəsində qaliblər deyil, əslində məğlub olanlar öz 

iradələrini diqtə etdilər və qarşıya qoyduqları məqsədə nail oldular. İtaliklər Roma 

vətəndaşlığı qazandılar və komitsialarda səs hüququna malik oldular. Roma 

hakimiyyəti sonralar bunu nə qədər məhdudlaşdırmağa çalışsa da, prinsipial məsələ, 

strateji vəzifə həll edilmişdi. İtaliya kəndliləri də romalılar kimi ictimai torpaqlardan 

istifadə etmək və ona sahib olmaq hüququ əldə etdilər.  
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SULLA DİKTATURASI 

 

Romanın İtaliya ilə əlaqədar sarsıntıları başa çatdıqdan sonra indiyədək Roma 

tarixində görünməmiş ciddi və məhvedici hadisə baş verdi, ilk dəfə olaraq 

romalıların özü arasında, Mari tərəfdarları ilə Sulla tərəfdarları arasında vətəndaş 

müharibəsi getdi və vətəndaş müharibəsinin qanunauyğun nəticəsi kimi Lutsi Korneli 

Sulla diktaturası meydana gəldi. 80-ci illərdə baş verən amansız vətəndaş müharibəsi 

Mari və Tsinnanın başçılıq etdiyi populyarlar qrupu ilə, Sullanın başçılıq etdiyi senat 

oliqarxiyasının tərəfdarları olan optimatlar arasında baş verdi. Müharibə nəticəsində 

Lutsi Korneli Sullanın müddətsiz diktaturası quruldu.  

Lutsi Korneli Sulla patritsi nəslindən idi. O, Numidiya  ilə müharibədən, 

xüsusən Yuqurtanı əsir götürdükdən, həmçinin Müttəfiqlər müharibəsindən sonra 

çox məşhurlaşmışdı.  

Sullanın hakimiyyətə gəlməsi məsələsi isə, onun Mari ilə rəqabətindən yaranan 

hadisələrlə əlaqədardır. 89-cu ilin konsul seçkilərində Sulla konsul seçilmişdi. Bu 

vaxt hələ müttəfiqlərlə müharibə başa çatmamışdı. Xaricdən isə Roma üçün ən ciddi 

təhlükə Pont çarı Mitridat idi. VI Mitridat Yevpator heç bir təhsil görməsə də, 22 dil 

bilirdi, təbiət tarixinə dair əsərlər yazmışdı, böyük fitri əqli istedada malik idi. 

Müttəfiqlər müharibəsindən istifadə edərək o, Vifiniyaya, sonra isə Kiçik Asiyanın 

digər ərazilərinə hücum edirdi. O, Vifiniyanı məğlub etdi və burada onu xilaskar 

kimi qarşıladılar. Ələ keçən Roma konsulyarını Kiçik Asiyanın bütün şəhərlərindən 

və kəndlərindən piyada keçirib, ona əzab verirdilər, hər yerdə camaat onu ələ salırdı. 

Nəhayət onu Perqamda edam etdilər, boğazına əridilmiş qızıl tökdülər ki, qoy 

romalıların acgözlüyü bəlkə bununla qurtarsın. Efesdə isə Mitridat Kiçik Asiyadakı 

bütün romalıların müəyyən bir gündə qırılmasına göstəriş verdi. Romalılara qeyri-adi 

nifrət edildiyindən, bu göstəriş böyük sevinclə həyata keçirildi və həmin gün 150 min 

romalı öz həyatını qurban verdi.  

Mitridat Asiyadakı uğurlarından cuşə gəlib Balkan yarımadasına keçdi və 

Yunanıstanı zəbt etməyə başladı. Beləliklə romalıların Ellin Şərqindən bütünlüklə 

çıxarılması təhlükəsi yarandı. Bu Romanın hakim kəsildiyi Aralıq dənizi sahilinin bir 

hissəsinin itirilməsi, ciddi iqtisadi zərbə demək idi. Ona görə də Mitridatla müharibə 

ön plana keçdi və bu müharibənin kimin aparması üstündə mübarizə başlandı.  

Bu Mari və Sulla arasındakı keçmiş rəqabəti, Numidiya müharibəsinin 

sonundan başlanan rəqabəti qızışdırdı. Sullaya üstünlük verildi. Onların şəxsi 

rəqabəti isə hər ikisinin tərəfdarlarının qızğın mübarizəsinə, nəticədə isə qanlı 

vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxardı.  

Bir qanun layihəsi ilə Qay Mariyə prokonsul hakimiyyəti verildi və o, Sullanın 

yerinə Mitridatla qarşıdakı müharibəyə komandan təyin edildi. Sulla isə səsverməyə 

qədər Romanı tərk edib Nola şəhərində özünə ordu yığmağa başladı. Lakin hərbi 

tribunlar qoşunları qəbul etmək və Mariyə təhvil vermək üçün buraya gəldilər. Sulla 

yenə onları qabaqladı. Döyüşçülər komandanın dəyişilməsini istəmirdilər və 

Sulladan tələb etdilər ki, onları Romaya aparsın. Bir qədər tərəddüddən sonra Sulla 

qoşunları Romaya, qardaş qırğını müharibəsinə apardı. Sulla yol boyu elan edirdi ki, 

o, tiranlara qarşı çıxış edir.  
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Xalq tribunu Sulpitsi Ruf və Qay Mari şəhərin müdafiəsini təşkil etmək 

istədilər, lakin heç nə əldə edə bilmədilər. Sulla şəhəri tutdu və demək olar ki, yeddi 

yüz ilə yaxın tarixi ərzində ilk dəfə olaraq Romanı öz qoşunları tutdu. Sonralar 

Sullanın bu hərəkəti eybəcər ənənə şəklini alacaqdır. Şəhərdə qəddar repressiya 

başlandı. O senatda  xalq tribunu Rufu və Marini ölüm cəzasına məhkum etdi. 

Marinin başı üçün böyük pul mükafatı təyin edildi, lakin o, aradan çıxa bildi.  

Sulla öz mənafeyinə uyğun dövlət quruluşundakı islahatları apardıqdan sonra 

hərbi yürüşə tələsdi. Çünki Romanı o, əsgərlərin köməyi ilə tutmuşdu və onların 

ümidlərini doğrultmalı idi. Konsul seçkisi onun üçün elə də uğurlu olmadı, yalnız bir 

adamını keçirə bildi. Digər konsul isə ona müxalif olan Lutsi Korneli Tsinna oldu və 

az keçməmiş o, Sulla əleyhinə gizli ittiham və məhkəmə prosesi hazırlamağa başladı. 

Lakin Sulla əsas vəzifənin arxasınca - Mitridatla müharibəyə yollandı. Bu, 87-85-ci 

illərdə baş verdi. O, Romanı tərk edən kimi Tsinna Sulla tərəfindən xalq düşməni 

adlandırılan və şəhərdən sürgün olunan adamları Romaya qaytarmağa cəhd etdi, 

lakin ikinci konsul Qney Oktavi və senat buna müqavimət göstərdi. Forumda 

qarşıdurma onların qələbəsi ilə başa çatdı. Tsinnanı bütün cəhdləri baş tutmadı və o, 

şəhərdən qaçdı. Senat onu konsulluq səlahiyyətindən və vətəndaş hüquqlarından 

məhrum etdi. 

Bundan sonra Tsinna İtaliya şəhərlərindən qoşun yığmağa başladı və 

Afrikadan qayıdan Mari də Etruriyada iri dəstə yığdı, onların birləşmiş qüvvələri 

Romaya tərəf irəlilədi. Şəhərdə isə aclıq başlamışdı. Qullar da Tsinna və Marinin 

yanına qaçırdı. Onlarla aparılan danışıqlar bir nəticə vermədi. Tsinna yanına gələn 

elçilərdən soruşdu ki, onlar onun yanına konsul kimi, yoxsa özəl şəxsin yanına gələn 

kimi gəlmişlər? Bir qədər sonra gələn yeni elçilər ona konsul kimi müraciət etdilər və 

bircə şeyi xahiş etdilər ki, şəhərdə qırğın keçirməyəcəyinə and içsin.  

Senat Tsinna və Marinin bütün şərtlərini qəbul etdi və onlar şəhərə girdilər. 

Marinin sürgün edilməsi qərarı da ləğv edildi.  

Tsinna və Mari şəhərə girən kimi burada dəhşətli qırğın başlandı. Sulla 

tərəfdarlarının əmlakı qarət edilirdi. Marinin əsgərləri hamını - əli ilə o, kimi 

göstərirdisə, onları öldürürdü. Konsul Qney Oktavi öldürüldü və onun başı Roma 

tarixində ilk dəfə olaraq Forumda nitq tribunasının qarşısında qoyuldu. Tsinna 

həmçinin onun yanına qaçmış qulları, gecə onlar yatan vaxt qırdırdı. Bütünlükdə 

qırğın bir həftə davam etdi. Konsul seçkisində, gələn 86-cı ilə Mari və Tsinna konsul 

seçildilər, lakin seçiləndən bir neçə gün sonra yaşlı Mari öldü. Sullanın bütün 

qanunları ləğv edildi və Mitridatla müharibəyə komandanlıqdan məhrum edilmiş 

Sullanın əvəzinə cəbhəyə konsul seçilmiş Lutsi Valeri Flakk göndərildi. Bu vaxt 

Sulla öz qoşunları ilə Yunanıstana keçirdi.  

Mitridat isə bu vaxt xeyli güclənmişdi. Vifiniya və Kappadokiyanı tutmuş, 

romalılardan Asiya əyalətini tutub almışdı. Onun bir oğlu Pontu və Bosporu idarə 

edirdi, digəri isə Frakiya və Makedoniyanı zəbt etmişdi. Afinanı isə çarın təyin etdiyi 

tiran Ariston idarə edirdi.  

Sulla 87-ci ildə Yunanıstana çıxıb, Afinanı mühasirə etdi. Onun yanına gələn 

elçilər şəhərin qədim tarixindən söhbət açdıqda, o, istehza ilə dedi: "Burdan gedin və 

söhbətlərinizi özünüzlə aparın; romalılar məni Afinaya oxumağa yox, xainləri ram 
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etməyə göndərmişdir". O, şəhəri tutdu və qarət etməyə başladı. Çox qan axıtdıqdan 

sonra bildirdi ki, "ölülər hesabına diriləri bağışlamaqla, azları çoxlara" bəxş edir.  

86-cı ildə Xeroniyada Mitridatla həlledici döyüşə girdi və romalılar qalib 

gəldi. Digər döyüşdə qazanılan qələbə Yunanıstanı Mitridat qoşunlarından 

təmizləməyə imkan verdi. Bu vaxt Flakk da öz ordusu ilə Yunanıstana gəldi, lakin 

onun döyüşçüləri Sullanın yanına qaçmağa başladı və Flakk öldürüldü. Mitridat 

Sulladan sülh xahiş etməyə məcbur oldu və iki sərkərdə görüşdükdə, romalı nisbətən 

mülayim şərtlərlə sülh bağladı. Mitridat bütün tutulmuş əraziləri azad etdi.  

Sulla 85-ci ilin sonunu və 84-cü ilin əvvəlini Asiyada keçirdi. O, vaxtilə 

Mitridatın göstərişi ilə romalıların qırğınını təşkil edənləri qəddarcasına cəzalandırdı. 

Yunanıstandan o, senata məktub göndərib öz qələbələrini və vətən qarşısındakı 

xidmətlərini qeyd etdi. Buna mükafat olaraq o, yazırdı ki, onu vətənin düşməni elan 

etmişlər, evini dağıtmışlar, arvadı və uşaqları isə qaçıb güclə xilas olmuşdur. İndi 

Mitridatla müharibəni zəfərlə başa çatdırıb, o, Romaya köməyə gələcəkdir ki, ədaləti 

bərpa etsin və düşmənlərdən qisas alsın.  

Mari tərəfdarları da Sulla ilə müharibəyə hazırlaşırdı. Lakin bu o qədər də 

müvəffəqiyyətlə getmirdi və Sulla ilə müharibə etmək istəməyən əsgərlər bir dəfə 

hiddətlənib, Tsinnanı öldürdülər. 83-cü ildə Sulla  İtaliyanın cənubunda sahilə çıxdı. 

Prokonsul Piy və gənc legion komandanı, gələcək məşhur sərkərdə və birinci 

triumviratın üzvü Qney Pompey də ona qoşuldu.  

İtaliya ərazisində gedən vətəndaş müharibəsi il yarım davam etdi və qəddarlığı 

ilə fərqləndi. Bir neçə qanlı döyüşdən sonra 82-ci ilin noyabrında o, şimaldan, 

şəhərin vaxtilə Hannibalın dayandığı Kollin qapılarına yaxınlaşdı. Mari tərəfdarları 

darmadağın edildi və ikinci dəfə Sulla Roma qoşunları ilə Romanı tutdu. İndi isə 

Romanı görünməmiş terror gözləyirdi. İndiyə qədər şəhər hər cür haqsızlıq görsə də, 

belə qan axıdılmasının şahidi olmamışdı. Şəhəri tutduğu birinci gün Sulla Bellona 

sarayında Senatın iclasını çağırdı. Bu vaxt qonşuluqdakı sirkdə döyüş vaxtı əsir 

götürülmüş altı min nəfər adam saxlanırdı. Sulla senatorlara müraciət edəndə, 

əsgərlər bu adamları vəhşicəsinə döyürdü. Bu adamlar haray çəkib qışqırırdı. Sulla 

isə buna əhəmiyyət verməyib, çıxışını davam etdirirdi. O, qətllərlə, qanlı işlərlə 

məşğul olmağa başladı, qanları axıdılanların çoxunun Sulla ilə heç bir işi yox idi, 

onlar şəxsi düşmənləri tərəfindən öldürülürdü, diktator isə buna şərait yaradırdı. 

Gənc Qay Metell senatda soruşanda ki, bu bədbəxtliklər nə ilə qurtaracaqdır, nə 

qədər davam edəcəkdir ki, bu biabırçılıqların qurtarmasını gözləmək mümkün olsun. 

"Biz səndən sənin məhv etmək istədiyin adamların cəzadan qurtarmasını xahiş 

etmirik, lakin kimləri ki, diri saxlamağı qərara almısan, onları qeyri-müəyyənlikdən 

qurtarmağını xahiş edirik".  

Sonra Sulla özünün cəzalandırmaq istədiyi adamların siyahısını tutdu və bu 

siyahıya səksən ad daxil edildi. Ümumi narazılığa baxmayaraq sabahısı gün o, bu 

siyahıya daha iki yüz iyirmi adam daxil etdi, üçüncü gün isə adamların adı bir o 

qədər də artdı. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq o, çıxış edərək bildirdi ki, kimləri ki, 

əvvəlcə yadından çıxarmışdı, o, sonradan onları siyahıya əlavə etmişdir, yadına 

düşənləri sonradan yenidən əlavə edəcəkdir. O, mühakimə olunanları evində qəbul 

edən və onları xilas edənləri də, müasir dildə desək, humanistlik göstərən adamları da 

ölümlə cəzalandırırdı. Bu vaxt nə qardaşa, nə oğula, nə də ataya fərq qoyulmurdu. 
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Qəddarlıq üçün bütün qapılar açılırdı, məhrum olmuş adamları öldürənlərə mükafat 

təyin edilirdi. Ən böyük haqsızlıq isə ondan ibarət idi ki, məhkum olunanların 

oğlanları və nəvələri vətəndaşlıq hüququndan məhrum edilir, onların əmlakı isə 

müsadirə olunurdu. Belə proskriptsiyalar - qanundan kənar edilənlərin siyahıları 

təkcə Romada deyil, İtaliyanın digər şəhərlərində də tərtib edilirdi. Kişilərin 

arvadlarının, uşaqlarının gözü qarşısında, uşaqların analarının gözü qarşısında başı 

kəsilirdi. Çoxları pulunun, sərvətinin qurbanı olurdu. Ona görə də kimin böyük evi, 

digərinin bağı vardısa, məhz bu əmlaka görə onlar terrorun qurbanı ola bilərdi. Ona 

görə də sərvətinə görə qətlə yetirilənlər, düşmənçiliyin qurbanlarından qat-qat çox 

idi. 

Sullanın düşmənlərinin çoxu özünü öldürməklə həyatı tərk edirdilər. Marinin 

oğlu özünü intihar etdi. Prinesta şəhəri yaxınlığındakı döyüşdə Sulla cəmi 23 adam 

itirmiş, 20 min düşmənini məhv etmişdi. Sonra Sulla Prinestaya gəlib, burada 

yaşayan 12 min nəfəri bir yerə yığıb qırmağı əmr etdi. Bununla bəlkə də yalnız 

Oliver Kromvelin 1649-cu ildə İrlandiya şəhəri Drohedada həyata keçirdiyi kütləvi 

qırğın müqayisə oluna bilər. O, yalnız şəhərdə qonaq qaldığı ev sahibini əfv etmişdi. 

Lakin həmin adam öz şəhərinin cəlladından belə hədiyyəni qəbul etmədi və digər 

adamlara qarışaraq həlak oldu. Belə şayiə də gəzirdi ki, gələcəkdə Romanı ciddi 

böhrana salan Lutsi Katilina qardaşını öldürdükdən sonra xahiş etmişdi ki, Sulla diri 

adam kimi onu da proskriptsiyaya daxil etsin və buna minnətdarlıq əlaməti kimi, 

günahsız bir adamı qətlə yetirmişdi.  

Sulla təkcə bu qanları tökməklə kifayətlənmədi, özünü müddətsiz diktator elan 

etdi. Bundan yalnız yüz iyirmi il əvvəl belə bir əhvalat olmuşdu. Sulla belə bir qərar 

verdi ki, baş verən hadisələr üçün o, heç bir məsuliyyət daşımır, gələcək üçün isə 

ölümlə cəzalandırmaq, əmlakdan məhrum etmək, şəhərlər salmaq və şəhərləri 

dağıtmaq, çarlıqları əldən almaq və onları kimə istəsə vermək üçün tam hakimiyyətə 

sahib olur.  

Sulla təkcə əmlakın müsadirəsi ilə işini bitmiş hesab etməyərək, bu əmlakların 

satılmasını təşkil edirdi, gözəl qadınlara, müğənnilərə, mimik aktyorlara, əvvəlcə qul 

olan, azad olunmuş əclaflara bütöv xalqların torpaqlarını və bütöv şəhərlərin 

gəlirlərini bağışlayırdı. Hətta öz yaxın adamlarına bəzi adamların arvadlarını, onların 

istəyindən asılı olmayaraq bəxş edirdi. O, qohum olmaq üçün Pompey Maqnı məcbur 

etmişdi ki, öz arvadını boşasın və Skavrın Sullanın indiki arvadından olan qızını, 

hamilə ola-ola başqasından boşatdırıb, ona ərə vermişdi.  

Sulla özünü çox xoşbəxt hesab edirdi, ona görə də Feliks - "Xoşbəxt" ləqəbini 

qəbul etmişdi. O, özünə yaxın adamları məhv etməklə, hamını ondan qorxmağa və 

titrəməyə məcbur edirdi. O, öz həmvətənlərindən mülayimlik tələb edirdi, özü isə 

qəddarlığını bir an da azaltmırdı. Appian məlumat verir ki, Sulla 40 senatoru və 

1600-ə qədər atlını ölüm cəzasına məhkum etmişdi. Roma tarixində ilk dəfə olaraq 

onun iradəsilə, heç bir məhkəmənin hökmü olmadan öldürüləcək adamların 

əvvəlcədən siyahısı - proskriptsiya təsis edilmişdi. Ondan qorxu o qədər böyük idi ki, 

bu dəhşətlər qarşısında heç kəs cınqırını da çıxarmırdı. Adamları ittiham etmək üçün 

qonaqpərvərlik, dostluq, borc pul vermək və ya almaq da səbəb ola bilərdi. Təqibə 

isə ən çox varlılar məruz qalırdı. Tək-tək adamlara ittihamlar başa çatdıqda, bütöv 

şəhərlərin növbəsi başlandı. Şəhərlərin əksəriyyətinə öz əsgərlərini kolonist kimi 
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göndərdi və bunun hesabına onların böyük rəğbətini qazandı. Bu iyrənc əməllərinə 

görə digər çarlar və tiranlar onunla müqayisədə olduqca solğun görünürdü. Axı çarlar 

Romada müəyyən qaydalarla seçilirdi, çar öldükdən sonra müvəqqəti olaraq 

senatorlar beş gün çarlıq edirdi. Bu dövr çarlıqlar arası dövr adlanırdı. Sonra isə yeni 

çar seçilirdi. Çarlıqlar arası dövrdə senatorlar beş günlük çar olurdu. Konsullar isə 

yeni konsulların seçkisini təyin edirdi və şəraitə görə konsul olmadıqda, yeni konsul 

seçilənə qədər yenə də çarlıqarası təyin edilirdi.  

Sulla da öz niyyətlərini həyata keçirmək üçün bu qaydadan yapışdı. Bu vaxt 

konsullardan heç kəs yox idi, biri ölmüşdü, digəri isə başqa şəhərdə idi. Çarlıqarası 

seçilən Flakkı Sulla məcbur etdi ki, o, xalq yığıncağında, bu dövrdə diktatura 

idarəçiliyinin vacib olduğu məsələsini qoysun. Ancaq bu qayda 400 il bundan əvvəl 

həyata keçirilmişdi. Sulla özü də gizlətmirdi ki, belə qarışıq vaxtda ölkəyə məhz o 

lazımdır. Ona görə də onun istədiyi müddətə romalılar Sullanı səlahiyyətli hökmran-

tiran seçdilər. Lakin dövlət quruluşunun zahiri görkəmini saxlamaq üçün o, konsullar 

təyin edilməsi ilə də razılaşdı. Özü istədiyi qanunları ləğv edirdi və onların əvəzinə 

yenilərini dərc edirdi. Xalq tribunları vəzifəsini o, demək olar ki, ləğv etdi və 

sonralar onların seçilməsi xalq yığıncağından senata keçirildi. Xalq yığıncağının 

tərkibinə isə əvvəllər öldürülmüş romalılara məxsus olan 10 min nəfər cavan qula 

azadlıq verərək, onları daxil etmişdi. Onlar Sullanın hər bir göstərişini yerinə 

yetirməyə hazır idilər.  

O, yaxın adamlarından birini öldürdükdə, xalqa belə ibrətamiz hekayə 

söyləmişdi ki, "əkinçi şum edən vaxt birələr onun bədənini dişləyirdi. İki dəfə o, 

kotanını saxladı, alt paltarını çıxarıb onu təmizlədi. Birələr onu bir də dişləməyə 

başlayanda, bir də işini yarımçıq kəsməmək üçün o, paltarını yandırdı. Mən də o 

adamlara məsləhət görürəm ki, kimi iki dəfə məğlub etmişəmsə, üçüncü dəfə məndən 

od istəməsin".  

Onun apardığı müharibələrdə 100 min nəfərdən artıq ölkənin ümid verən 

vətəndaşı həlak olmuşdu. Bir tarixçinin məlumatına görə, 90 senator, 15 konsul, 

2600 atlı qətlə yetirilmiş və ya sürgün edilmişdi. Digər məlumatlara görə 40 senator 

və 1600 atlı proskripsiya siyahısına salınmışdı və axırda minlərlə adam həlak oldu.  

Sulla daxili xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi. Onun daxili orqanları çürüyürdü. O, 

tez-tez ölümünü gözləyirdi. O, vəzifəsindən də heç kəsin gözləmədiyi halda 79-cu 

ildə birdən-birə imtina etdi və çoxlu düşmənləri olduğu halda öz malikanəsində 

yaşamağa yollandı. Onun istirahətə yollanması ilə Roma rahatlıq tapdı, qətllərə və 

özbaşınalıqlara son qoyuldu. 78-ci ildə isə o, vəfat etdi. Plutarxın yazdığına görə o, 

öz ölümündən bir gün əvvəl də, onun ölümünü gözləyərək, xəzinəyə pulunu 

qaytarmayan bir adamı öz yataq otağında boğub öldürtmüşdü. Bu hadisə onu göstərir 

ki, özü son ölüm sınağı qarşısında dayanan bu adam axıtdığı qanlardan doymayaraq, 

son nəfəsinə qədər öz vampir təbiətini büruzə vermiş, qatil missiyasını həyata 

keçirmişdir. Buna baxmayaraq onun qəbrüstü abidəsində onun özü tərəfindən 

yazılmış sözlər həkk edilmişdi ki, heç kəs Sulla qədər dostlarına xeyirxahlıq, 

düşmənlərinə bəla gətirməmişdir.  

Sullanın bu dəhşətli və bəd əməllər dənizinə bərabər fəaliyyətində kiçik bir 

möcüzəli damla, zorakılıqlardan ayrılaraq, bəşəriyyətə xidmət edən bir amilə 

çevrilmişdir. Bu da dünyanın ən böyük filosoflarından birinin əsərlərinin sahibinə - 
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gələcək nəsillərə çatdırılması üçün onun gördüyü işdir. Sullanın Şərq 

müharibələrindəki mədəniyyət nöqteyi-nəzərindən ən böyük qələbələrindən biri, 

Aristotelin böyük əsərlərinin başlıca hissəsini, m.ə. 84-cü ildə Şərq kampaniyası 

vaxtı ələ keçirib Romaya gətirməsi və olduğu kimi onların Romada nəşr edilməsidir. 

Aristotelin əsərləri, onun 322-ci ildəki Xalkisdəki ölümündən sonra, tələbəsi Feofrast 

tərəfindən götürülmüşdü və iki əsrdən artıq bir müddətdə Kiçik Asiyada bir 

zirzəmidə demək olar ki, atılmış şəkildə qalmışdı. Sullanın bu incilərə göstərdiyi 

diqqət, Orta əsrlərdə Avropada "yeganə" filosof adlanan bir mütəfəkkirin əsərlərinin 

yenidən işıq üzü görməsinə və dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmasına səbəb 

oldu.  

Hakimiyyəti zorla, silah gücünə ələ keçirən Sulla həm də Müttəfiqlər 

müharibəsi nəticəsində ciddi surətdə pozulmuş iqtisadiyyat problemləri ilə üzləşdi, 

bundan əlavə kəskinləşmiş aqrar məsələləri həll etmək lazım idi. Sulla diktaturasının 

bütün eybəcərlikləri ilə yanaşı Sulla aqrar məsələni öz veteranlarına torpaq sahələri 

verməklə müəyyən qədər həll etdi. Bundan başqa o, apardığı terrorun tərkibində öz 

əleyhdarlarının torpaqlarını müsadirə etdi. Sulla senatın hakimiyyətini 

möhkəmləndirdi, onun üzvlərinin sayını 600-ə çatdırdı, xalq yığıncaqlarının 

səlahiyyətini məhdudlaşdırdı. Məhkəmə hakimiyyətinin islahatını keçirdi, atlıların 

məhkəmə komissiyalarının özbaşınalığına son qoydu. Lakin bütün bunlar Sullanın 

adı ilə bağlı olan qaranlıq illərin rəngini dəyişdirə bilməz.  

Sulla ilk dəfə olaraq Roma tarixində dövlət terrorundan istifadə etməyə 

başladı. Onun diktaturası dövründə axıdılan qanlar çayı ilə müqayisədə çar Məğrur 

Tarkvini dövründəki haqsızlıqlar və onların qurbanları sısqa bulağı andırır. Sulla 

respublika quruluşuna elə bir zərbə vurdu ki, bu artıq kökündən laxlayan ağacı 

sonralar çıxarıb atmaq o qədər də çətin olmayacaqdı. Tarixçilər Plutarx və Appian 

Roma tarixinin bu qanlı fəsili barədə geniş məlumat verirlər.  

Sulla Roma tarixində ən eybəcər despotiya nümayiş etdirdi, hətta Roma 

çarlıqları dövründə də belə azğınlıq və qəddarlıq baş verməmişdi. Bir çox tarixçilər 

isə Sullanı ilk Roma imperatoru hesab etməklə, əslində səhv etmirlər. Tiberi, 

Kaliqula, Neron, Domitsian qəddarlığına və qaniçiciliyinə, Məğrur Tarkvini 

cığırından sonra iri və geniş yolu məhz Sulla açmışdı. Sulla lənətinə gəlmiş Roma bu 

ağır xəstəlikdən sonralar bir neçə dəfə əziyyət çəkməli oldu.  



 95 

QULLAR PROBLEMİ VƏ QUL ÜSYANLARI 

 

Romada vətəndaş müharibəsində qullar da iştirak edirdilər, onlar əvvəlcə 

Tsinnanın yanına qaçmışdılar və mükafat kimi onun tərəfindən qətlə yetirildilər. 

Sonra isə Sulla ağaları öldürülmüş qulları azad edib, onları Roma komitsiasına daxil 

etdi və bunların sayı on min nəfərə bərabər idi. Bu ərəfədə Romada baş verən siyasi 

və sosial sarsıntıların heç biri qulların iştirakı olmadan keçmirdi və bu hadisələr 

qulları siyasi və ictimai həyatda müstəqil olmasa da, nəzərə alınmalı olan qüvvəyə 

çevirirdi.  

Romada da, qədim yunan polislərində olduğu kimi, qullar əvvəlcə yerli 

əhalidən də olurdusa, getdikcə belə bir əqidə yaranmağa başladı ki, yerli əhali qul ola 

bilməz. Qullar yalnız yadellilərdən, mübaribədə götürülmüş əsirlərdən olurdu. 

Romada da Yunanıstanda olduğu kimi kasıb adamlar əvvəllər icarə haqqını ödəyə 

bilmədikdə, vaxtında aldığı borcu qaytara bilmədikdə, borca görə qul vəziyyətinə 

düşürdü. Aristotelə görə quldarlıq həyatın və insanın tələbatından irəli gəlirdi. 

Filosofun nəzəriyyəsinə görə azad adamların fiziki bədən quruluşu da, qulların fiziki 

qüvvələrindən fərqlənirdi. Qulların bədəni güclü olub, ağır fiziki işi görməyə qadir 

idi. Buradan belə bir nəticə çıxırdı ki, insanların bir hissəsi öz təbiətinə görə azaddır, 

digər hissəsi isə quldur və axırıncılara qul olmaq, onlar üçün həm faydalı, həm də 

ədalətlidir. Qul quldarın tam hakimiyyətində olub, onun mülkiyyəti idi, quldara onun 

iş vaxtı, onun bütün həyatı məxsus idi. Akvililər qanununa görə qullar mal-qara kimi 

dördayaqlılara bərabər tutulurdu.  

Öz hakimiyyətlərində heç bir nəzarət hiss etmədiyindən, qul sahibi qulu 

acından öldürə bilərdi, öldürməyə qədər ona hər bir cəzanı verə bilərdi. Lakin qulun 

alınmasına pul sərf edildiyindən, onu öldürmək və ac qoymaq ağılsız iş olub, öz 

əmlakını məhv etmək demək idi. Qulun yaxşı işləməsi üçün onu yaxşı yedirtmək, 

geyindirmək və yaşadığı yerdə soyuqdan qorumaq lazım idi. Sonradan Afinada 

olduğu kimi, Romada səbəbsiz olaraq qulun öldürülməsi qadağan edildi. Qul sahibi 

öz işçi və məhsuldar mal-qarasına baxdığı kimi, qullara da belə qayğı göstərirdi. Ona 

görə də onun vəziyyəti yarım adam kimi hesab oluna bilərdi. İş alətlərini təsnifata 

böldükdə, çox vaxt qul danışan əmək aləti adlanırdı. Belə vəziyyət quldarla qul 

arasında antoqonizm yaratmaya bilməzdi və belə bir əhval-ruhiyyə hakim kəsilmişdi 

ki, qul öz ağasının potensial düşmənidir. Qulun birinci istehsalçısı müharibələr idi, 

əsirlərin hamısı ya qul edilir, ya da qul kimi satılırdı. Bundan başqa dəniz quldurları 

bazara çoxlu qul çıxarırdı. Qulların özünün təbii artımı da qulların sayının artmasında 

az rol oynamırdı. Romada kənd təsərrüfatında, malikanələrdə əsas işçi qüvvəsi 

qullardan ibarət idi.  

Artıq m.ə. IV əsrdə yerli əhalidən qul götürülməsi imkanı xeyli məhdudlaşdı. 

326-cı ildə qəbul edilən Peteli qanunu ilə borcdan ötəri adamların qul olmağa 

satılması qadağan edildi. Buna qədər isə borc qanunu borc verənlərin - kreditorların 

mənafeyini müdafiə edir, onları himayə edirdi və adamlar arasında dəhşətli qanun 

kimi tanınırdı. Adamların azadlığı, hətta həyatı kreditorlardan asılı idi. Valideynlərin 

bədbəxtliyinə görə uşaqlar çox hallarda qul olurdu. Borclu həbs edilirdi, kreditora 

işləyirdi. Sonralar vəziyyət dəyişdi. Aralıq dənizi sahillərində apardığı demək olar ki, 

fasiləsiz müharibələr Romaya o qədər qul verirdi ki, öz vətəndaşlarını qul etməyə 
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ehtiyac da qalmırdı. Döyüşlər bir qayda olaraq sayı on minlərlə, hətta yüz minlərlə 

ölçülən qul verirdi. Üçüncü Puniya müharibəsindən sonra iri şəhər olan Karfagenin 

bütün sağ qalan əhalisi qul kimi satılmışdı. Bundan başqa qul ticarəti bazarı da heç 

vaxt boş qalmırdı. Bura qul gətirənlər əsasən dəniz quldurları idi və burada qulların 

qiyməti tez-tez dəyişirdi. Xüsusən iri işğallar vaxtı qulların qiyməti xeyli aşağı 

düşürdü.  

Qullara eyni sosial vəziyyətdə olan kütlə kimi baxmaq da düzgün deyildir. 

Romada qul əməyindən istifadə çox müxtəlif olduğundan, onların sosial vəziyyəti də 

bir-birindən kəskin surətdə fərqlənirdi. Burada dövlət qulları var idi, onlar bir qayda 

olaraq magistratlarda, kahinlərin yanında xidmət edirdilər. Bundan başqa azad 

adamlara və vətəndaşlıq üçün layiq görülməyən işləri icra edirdilər - dustaqxana 

nəzarətçiləri və cəlladlar qullardan olurdu. Lakin dövlət qullarının sayı xeyli az idi, 

qullar əsasən özəl mülkiyyətdə saxlanırdı. Lakin bu qulların da hamısı təsəvvürlərdə 

yaranmış klassik obraza uyğun gəlmirdi. Kənd ailələri və şəhər ailələri arasında ciddi 

fərqlər var idi. Kənd ailələrinə kənd təsərrüfatı istehsalında işləyən qullar daxil idi və 

onlar amansız surətdə istismar edilirdi. Şəhər ailəsində olan qullar isə əsasən savadlı, 

ixtisaslı adamlar və ya ev qulluqçuları olduğundan, başqa qullara nisbətən müqayisə 

edildikdə xeyli yüngül şəraitdə yaşayıb, işləyirdilər. Romada mənşəcə Yunanıstandan 

olan qul ziyalı silki mövcud idi, onlar ellinist mədəniyyətinin və savadın daşıyıcıları 

idi. Onlar əsasən mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərir, elmi və pedaqoji 

fəaliyyətlə məşğul olurdular. Onlar əsasən aktyorlar, pedaqoqlar, ritorlar, 

qrammatiklər, ədiblər idi. Azad romalı aktyor işləməyi özünə təhqir hesab edir, 

sıxışdırılırdı. Bu peşə sahibləri qullar, yuxarıda deyildiyi kimi əsasən yunanlar idi. 

Romada həkimlər də əsasən əcnəbilər idi və Böyük Katon həkimliyi iyrəndirici sənət 

hesab edirdi. I əsrdə artıq savadlı qullar hər bir məşhur Roma ailəsində mövcud idi. 

Bundan başqa qullar məktub yazanlar, qiraət edənlər, kitabxanaçılar, stenoqrafçılar 

və natiqlər idi. Hətta, Plutarxın yazdığına görə bir varlı romalı qonaqlarını qəbul 

edəndə, öz savadlı qulunu gizlədir və bu qul ağasına söhbəti savadlı aparmaqda, 

sonrakı teatr suflyorları kimi kömək edirmiş. Roma mədəniyyətinin təşəkkül 

tapmasında onlar çox samballı töhfə vermişlər.  

Ziyalılar Romada xüsusi təbəqə təşkil edirdi, buraya qul olmaqdan azad olmuş 

adamlar - libertinlər də daxil idi. I əsrin görkəmli təmsilçi şairi Fedr (m.ə. 15 - b.e. 

50-ci illəri) mənşə etibarilə Makedoniyalı olan qul olmaqla, imperator Avqustun 

dövründə azadlığa buraxılmışdı. Respublikanın son onilliklərində qul ziyalılar 

xüsusən çoxluq təşkil edirdi.  

Şəhər qullarının kənd qullarından ciddi və üstün bir fərqi ondan ibarət idi ki, 

onlar əmlak barədə də müəyyən asılılıqda olsalar da, imtiyazlara malik idilər. Bu 

imtiyazlardan biri onlara pekuli verilməsi idi. Pekuli əmlakın elə bir növü idi ki, qula 

sərbəst təsərrüfatını aparmaq üçün ayrılırdı. Düzdür, bu hüquqi cəhətdən qul 

sahibinin mülkiyyəti hesab olunurdu. Lakin qulun təsərrüfat fəaliyyəti üçün müəyyən 

imkanlar açırdı. Əlbəttə bu qədim İudeyadakı "İkinci qanunda" nəzərdə tutulan 

şərtlərlə müqayisədə nə qədər az görünsə də, qul üçün böyük bir şey idi. Qədim 

yəhudilərin qaydalarına görə, nökər altı il işlədikdən sonra hökmən azad edilməli idi 

və onun ağası azad olunduqda ona öz mal-qarasından, öz taxılından və şərabından 

verməli idi ki, o, özünə ailə qura bilsin, təsərrüfat yarada bilsin. Qul özü getmək 
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istəmədikdə o, ömürlük nökər olurdu. Yəhudilər bunu ona görə edirdilər ki, özləri 

Misirdə qul olmuşdular və Allah onları qul olmaqdan azad etmiş, onları öz 

vətənlərinə getmələri üçün Moiseyi onlara rəhbər təyin etmiş və hər cür sınaqlara və 

əzablara baxmayaraq Xanaana çatdırmışdır. 40 illik yol keçən yəhudilər əbədi olaraq 

qul olmaqdan azad edilmişdilər.  

Roma qulu pekuli şəklində ağasından emalatxana, dükan, torpaq sahəsi, əmək 

alətləri, hətta vikari-qul ala bilərdi. Bu yolla qullardan iş adamları, tacirlər yaranırdı 

və varlandıqdan sonra onlar müəyyən məbləğ hesabına azadlığa çıxırdılar. Qul 

ziyalıları da və xüsusi peşə sahibi olan qullar - məsələn, mahir aşbazlar, zərgərlər öz 

imtiyazları ilə pekuli alanlar dəstəsinə daxil olurdu. Əlbəttə, onlar sosial təbəqə kimi 

qul olaraq qalırdılar, lakin mahiyyətcə digər qullardan kəskin surətdə fərqlənirdilər. 

İstehsal artdıqca bu qulların özü istismarçılara çevrilirdi. Digər tərəfdən azadlığa 

buraxılmış qulların da bəziləri yalnız öz zümrələrini dəyişirdilər, əslində sinfi 

mənsubiyyətlərini dəyişmirdilər.  

Quldarlıq öz qəddar təbiətini də saxlamaqda çətinlik çəkirdi. Getdikcə qullara 

əmək aləti və ya iş heyvanı kimi baxmaq qul sahiblərinə nifrəti artırdığından, onlar 

özləri də nisbətən yumşaq münasibət formalarına keçməyə məcbur olurdular. Əgər 

əvvəllər torpaq sahibləri böyük qul dəstəsi satın alıb, bəzilərini qandala salırdılarsa, 

digərlərini ağır zəhmətlə cana doydurur və hamısına damğa vururdularsa, sonralar 

qula yalnız xətalarına görə damğa vurulub, onlar qandala salına bilərdi. Səbəb 

olmadan qullara damğa vurulması ağa tərəfindən qəddarlıq hesab olunurdu.  

Bunlar bütünlükdə iri qul kütləsinin olduqca ağır həyatını yaxşılaşdırmaq, 

onların istismarını azaltmaq iqtidarında deyildi. M.ə. II əsrdə romalıların zəfərli 

müharibələri ona çox böyük miqdarda qul qazandırmışdı, bu qulların insafsız 

istismarı isə qulların hiddətinə səbəb olmaya bilməzdi. Ona görə də Roma dövlətinin 

ayrı-ayrı yerlərində qulların narazılığı üsyan səviyyəsinə gəlib çatırdı. Ayrı-ayrı 

tarixçilər bu barədə məlumat verirlər. Tit Livinin yazdığına görə, 198-ci ildə 

Latsiumda qulların qəsdi xəyanət nəticəsində açıldıqda, 500 nəfərə qədər qul edam 

edildi. 185-ci ildə Apulidə çoban qulların üsyanı yatırıldıqda, 7 min adam ölüm 

cəzasına məhkum edildi. Lakin bu çıxışlar epizodik xarakter daşıyır, onların qarşısı 

vaxtında və qəddarlıqla alınırdı.  

Qədim tarixçilərin özünün adlandırdığı kimi, ilk böyük qul müharibəsi 

İtaliyanın taxıl anbarı hesab edilən Siciliyada baş verdi. Bu adanın digər bir mühüm 

fərqi də ondan ibarət idi ki, Siciliya klassik quldarlıq dövləti idi. Burada qulların 

sayı-hesabı yox idi. Siciliyadakı üsyan 138-ci ildə başlayıb 132-ci ildə başa çatdı. İlk 

partlayış bir iri qul sahibinin malikanəsində baş verdi. Bu qul sahibi öz qulları ilə 

olduqca qəddarcasına davranırdı. Üsyan edənlərə qonşu təsərrüfatların qulları da 

qoşuldu. Sonra 400 nəfərdən ibarət dəstə Enna şəhərinə hücum etdi və şəhəri tutdu. 

Bundan sonra qulların hərəkatı kütləvi xarakter aldı. Bu hərəkatın başında yaxşı 

təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan suriyalı qul Yevn dururdu. O, özünü Antiox adı 

altında çar elan etdi. Hərəkatda suriyalıların daha çox sayda iştirak etdiyini nəzərə 

alaraq, çarlıq Yeni Suriya çarlığı adlandırıldı.  

Tezliklə Siciliyanın cənubi-qərbində üsyanın yeni ocağı yarandı. Burada isə 

rəhbər-keçmiş Kilikiya çobanı və dəniz qulduru Kleon oldu və o, Yevnin rəhbərliyini 

öz təşəbbüsülə qəbul etdi. Yevn isə Enna şəhərində xalq yığıncağı çağırdı və əsir 
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götürülmüş şəhərliləri, silah ustaları istisna olmaqla, edam etdirdi. Silah ustaları 

qandalda saxlanılaraq, silah istehsalı ilə məşğul olurdu. Öz keçmiş sahiblərini isə o, 

öz əli ilə öldürdü. Suriyalı məşuqəsini isə çariça elan etdi. Qısa müddət ərzində onlar 

6 minə qədər qulu silahlandıra bildilər. Bundan başqa Yevn şura təşkil etdi və buraya 

ən ağıllı adamları cəlb etdi. Qiyam bir ay idi ki, davam edirdi. Artıq qiyamçıların 

sayı 30 min nəfərə çatmışdı və onlar romalıların 8 min nəfərlik qoşununu darmadağın 

etdilər. Tarixçi Diodorun yazdığına görə, tezliklə qiyamçıların sayı 200 min nəfərə 

çatdı və onlar romalılar üzərindəki qələbələrinin sayını artırdılar. Onlar şəhərləri 

əhalisi ilə birlikdə tuturdular. Roma konsulu Rupili bir şəhəri tutduqdan sonra 

Ennaya doğru hərəkət etdi. Qulların komandanı Kleon şəhərdən çıxıb, ona hücum 

etmək istədikdə, həlak oldu. Romalılar öz yerinə görə qalanı andıran şəhəri tuta bildi. 

Yevn öz mühafizəçiləri ilə gizlənməyə məcbur oldu. Sonra onu bir mağarada 

tutdular.  

Əlbəttə, qul üsyanı Siciliya üçün böyük bədbəxtliyə səbəb oldu. Qullar öz 

ağalarını məhv etməklə məşğul olmağa başladılar. Əvvəlcə qullar adamları açıq 

yerdə qətlə yetirirdilər, əmlakını isə müsadirə edirdilər. Bütün ada zorakılıqla, 

soyğunçuluq və qətllərlə dolmuşdu.  

104-cü ildə kimvrlərlə müharibə gedəndə, Siciliyadakı yeni qul üsyanı barədə 

Romaya xəbər gəldi. İtaliyadakı başqa bir üsyana isə Roma atlısının oğlu Tit Munitsi 

başçılıq edirdi. O, gözəl qul qıza evlənmiş, lakin onun sahibinə verilməli haqqı ödəyə 

bilməmişdi. O da özünü çar elan etdi. Məşuqəsinin keçmiş sahibinin boynunu 

vurdurdu. Romalılarla ilk toqquşmada qullar qalib gəldi. Bundan sonra sərkərdə 

Lukull qulları xəyanətə sövq etdi və qiyam yatırıldı.  

Siciliya üsyanı isə kimvrlərə Mari müharibə apardıqda, burada senatın qərarına 

əsasən çoxlu qulların, azad edilməsi gözlənilən vaxt, adanın əyanlarının təkidi ilə 

bunu etməli olan pretorun öz qərarını ləğv etməsi və yenidən qulların öz ağalarının 

yanına göndərilməsi ilə başlandı.  

Qullar bu vaxt qiyam qaldırmağı qərara aldılar. Onların başında Vari dururdu. 

Gecə onlar öz ağalarını öldürüb, digər malikanələrə keçdilər. Qısa müddət ərzində 

qiyamda iştirak edənlərin sayı 6 min nəfərə çatdı. Salvi adlı qul Trifon adı altında çar 

elan edildi. Roma pretoru onların düşərgəsinə hücum etdi və çoxlu adam öldürdü. 

Salvi başqa şəhərlərə yürüşlər edirdi. Roma senatı ona qarşı Lukullun başçılığı 

altında böyük ordu göndərdi. Romalılar qullara qalib gəldilər. Ruhdan düşən qullar 

öz ağalarının yanına qayıtmaq istədi, lakin yenə müqavimət göstərməyi qərara 

aldılar. Trifon öldükdən sonra onun yerini tutan Afinion şəhərləri mühasirəyə alırdı, 

adanı viranə qoymağa başladı, çoxlu şəhərlər tutdu. Lukull və onun vəzifəsini qəbul 

edən Qay Servili qullara qarşı heç nə edə bilmirdilər. Sonrakı il Mari ilə birlikdə 

konsul olan Qay Atsili qiyamçılar üzərində qələbə çaldı və çar Afinionun özünü 

öldürdü. Axırda ona könüllü təslim olan dəstəni isə o, cəzalandırmadı, Romaya 

aparıb, onları qladiator etdi.  

Qulların azadlıq hərəkatında 74-71-ci illərdə davam edən Spartak üsyanı 

xüsusi yer tutur. Spartak və onun köməkçiləri yaxşı təşkil edilmiş ordu yaratdı, bu 

ordunun tərkibi 70 min nəfər, başqa mənbələrə görə 120 min nəfər quldan ibarət idi.  

Qul ordusu bütünlüklə Roma ordusu nümunəsi əsasında yaradılmışdı, ordunun 

silahla təchizatı təşkil edilmiş və yaxşı süvari dəstəsi yaradılmışdı. Ona görə də 
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Spartak ordusu Roma legionlarına asanlıqla qalib gəlirdi. Roma tarixçiləri bir qayda 

olaraq Spartak haqqında ehtiramla yazır, onun yüksək insani və sərkərdə 

keyfiyyətlərini qeyd edirdilər. Romanın nəcib imperatorlarından biri olan Mark 

Avrelinin tərbiyəçisi və imperator sarayına yaxşı bələd olan Mark Korneli Frontin 

özünün "Tarixin əsasları" kitabında yazırdı ki, müharibə işlərində Spartak da, Viriat 

da böyük fərasət göstərmişdilər, dinc quruculuqda isə heç kəs, həm də xalq 

məhəbbətinə nail olmaqda nəcib imperator Trayanla müqayisə oluna bilməz.  

Spartak üsyanı yatırılsa da Roma tarixində dərin iz qoydu və respublika 

quruluşunun süqutunda və Roma imperiyasının yaradılmasında mühüm rol oynadı. 

Ona görə də bu üsyanın müasirlərinin onu "qul müharibəsi" adlandırması təsadüfi 

deyildi.  

Kapuya şəhərində, bu şəhər bizə Hannibalın İtaliyada apardığı müharibə 

dövründən tanışdır, Lentul Batiata məxsus olan qladiator məktəbində qladiator qullar 

qəsd hazırlamışdılar və bu qəsddə 200 nəfər iştirak edirdi. Qəsdin üstü açıldıqda 78 

nəfərə qaçmaq müəyəssər oldu. Onlar Vezuvi dağında özlərinə dayaq yeri düzəltdilər 

və üç rəhbər seçdilər, bunlar Spartak, Kriks və Enomay idi. Spartak Frakiyadan olub, 

əvvəllər Roma ordusunda xidmət etmiş, qaçdıqdan sonra tutularaq qladiator 

olmuşdu. İgidliyinə görə azadlıq alıb, Batiatın qladiator məktəbində qılınc döyüşü 

müəllimi işləyirdi. O, çox istedadlı və fərasətli adam idi, daha çox savadlı ellinə 

bənzəyirdi.  

Əvvəlcə Romada qulların qəsdinə və qaçmasına elə bir əhəmiyyət vermədilər. 

Bu vaxt Romanın başı Mitridatla yeni, üçüncü müharibəyə qatışmışdı. Sulladan sonra 

indi orduya Lukull başçılıq edirdi. Spartakın isə qüvvələri sürətlə artırdı, indi ona 

digər qladiatorlar, qullar, müflisləşmiş kəndlilər qoşulurdu. Bir qədər sonra onun 

artıq qoşunu var idi. Bu vaxt üsyançıların üzərinə Varini Qlabr göndərildi. Spartakın 

dəstəsi Vezuvinin üstündə olanda romalılar dağdan enmə yolunu tutmuşdular. 

Burada Spartakın hərbi dühası sınaqdan çıxdı. Onun göstərişi ilə əsgərlər söyüd 

çubuqlarından asma nərdivan hörüb, onun köməyi ilə gecə düşmənin arxasına düşə 

bildilər. Roma ordusu məhv edildi, bir az sonra o, digər pretor Varininin ordusunu 

məğlub edib, onun özünü isə əsir götürdü.  

Artıq Spartakın yanına Roma ordusundan qaçan əsgərlər də gəlirdi. Az müddətdə 

Cənubi İtaliyanı bütünlüklə üsyan bürüdü. İtaliya ilə hərəkət edən üsyançı qullar hər 

yeri viranə qoyurdu. Spartak bunun təhlükəsini başa düşürdü, lakin bir şey edə 

bilmirdi. Lentull böyük qoşun hissəsi ilə Spartakı mühasirəyə aldıqda, Spartak onun 

leqatlarını da darmadağın etdi. Bundan sonra o, Kassini Şimali İtaliyada Mutina 

şəhəri yanında məğlubiyyətə uğratdı. Lakin bu döyüşdən bir qədər əvvəl Spartakın 

hərəkatında fikir ayrılığı yaranmışdı. Bunu yaradan mümkün səbəblərdən biri, onun 

ordusunun müxtəlif tayfalardan - frakiyalılardan, qallardan, yunanlardan, 

germanlardan ibarət olması idi. Bu fikir ayrılığı ordunun parçalanmasına səbəb 

olmuşdu. Üsyan edənlərin bir hissəsi Spartakın başçılığı altında İtaliyanın şimalına 

doğru hərəkət etdi ki, Alp dağlarını keçib, öz vətənləri Qalliya və Frakiyaya 

yollansınlar. Onlar çoxluq təşkil edirdilər.  

Kriksin və Enomayın nisbətən kiçik dəstəsi onlardan ayrılıb, varlı İtaliyada 

qalmağı qərara aldı. Onların fikrindən hətta Romaya yürüş etmək də keçirdi. Bir az 

sonra döyüşdə Kriks həlak oldu. Spartak isə şimali İtaliyaya doğru irəliləməsini 
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davam etdirirdi və romalılar üzərində bir neçə parlaq qələbə qazandı. Yəqin ki, bu 

qələbələr onun başını gicəlləndirdi və nəticədə Spartak öz əvvəlki planından - 

İtaliyanı tərk etmək niyyətindən əl çəkdi. Mutinadakı qələbədən sonra onun bu planı 

baş tuta bilərdi və Alpı keçmək üçün təbii maneələrdən başqa heç bir çətinlik yox idi. 

Lakin gözlənilmədən o, ordusunu geri, İtaliyaya qaytardı.  

Onun ordusunun tərkibi artıq 120 min nəfərə çatmışdı. Orduda ciddi qayda 

yaradılmışdı, hərbi qənimət əsgərlər arasında bərabər qaydada bölünürdü. Spartak öz 

düşərgəsində kiminsə qızıl və gümüşə malik olmasını qadağan etmişdi. Spartak 

Mərkəzi İtaliyada bir qələbə qazandıqdan sonra Romada həqiqi panika başlandı. 

Bunu Hannibalın Romaya yaxınlaşması və ya Sullanın şəhərə daxil olması 

vaxtındakı vəziyyətlə müqayisə etmək olardı. Qorxuya düşən senat ən fövqəladə 

səlahiyyətlərlə Mark Litsini Krassı altı legionla birlikdə onun üzərinə göndərdi.  

Krass təkcə tanınmış sərkərdə deyil, həm də Romanın ən varlı adamlarından 

biri hesab olunurdu. Romada yanğınlar baş verəndə, bu fəlakətdən ziyan dəymiş 

evləri çox ucuz qiymətə alır, sonra isə onları bir qədər təmir edib, çox baha qiymətə 

satmaqla, böyük sərvət əldə etmişdi.  

Krassın əməliyyata göndərdiyi dəstələr qul ordusu tərəfindən darmadağın 

edilmişdi. Ona görə də Krassa fövqəladə tədbirlər həyata keçirmək lazım gəldi. O, 

qədim və qəddar cəza tədbiri olan detsimatsiyalardan istifadə etməyə başladı. Bu 

vəhşi qaydaya görə, günahından asılı olmayaraq əsgərlər sıraya düzülür və hər 

onuncu adam edam edilirdi. Krass da, sırada bədbəxtlikdən onuncu yeri tutanları öz 

yoldaşlarının gözü qarşısında vəhşicəsinə cəzalandırırdı. Lakin cəzalandırma siyasəti 

də Krassa elə bir uğur gətirmədi və vəziyyətin ağırlığını görən komandan, məşhur 

sərkərdələr olan Lukull və Pompeyin ona köməyə göndərilməsini xahiş etdi.  

Bu vaxt Spartakda yenə əvvəlki fikir yaranmışdı - necə olursa-olsun İtaliyanı 

tərk etmək. Lakin əvvəlcə bu məqsədi həyata keçirmək üçün o, şimal yolunu 

seçmişdisə və bu məqsədə çatmağa tam yaxınlaşmışdısa, çünki Alp dağları deyilən 

qapını açıb İtaliyanı o vaxt tərk etmək olardı, bu dəfə isə İtaliyanın cənubuna çatıb, 

oradan gəmilərlə Siciliyaya, oradan da başqa istiqamətlərə getmək istədi.  

Siciliyada o, əlavə kömək də ala bilərdi, axı bu ada qul üsyanları ölkəsi hesab 

olunurdu. Lakin Siciliyaya üzmək baş tutmadı. Kilikiya dəniz quldurları qızılla 

böyük haqq ödəmək əvəzində ona yüzlərlə gəmi verməyi və Brundiziya limanından 

ordunu Siciliyaya daşımağı vəd etmişdilər. Ancaq onlar həmin vədi yerinə yetirə 

bilmədilər, əslində, heç Spartak da Brundiziyaya gəlib çıxa bilmədi. Onun vəziyyəti 

olduqca ağırlaşmışdı, ona böyük ordu ilə yaxınlaşan Krass yarımadanın cənub 

çıxıntısında onun çıxış yollarını bağlamaq istəyirdi. Bu məqsədlə Krass yəqin ki, 

Makedoniyalı Aleksandrın təcrübəsindən istifadə edərək, ağlasığmaz bir tədbir 

həyata keçirdi - dənizdən dənizə qədər uzanan bütün keçid boyu dərin xəndək 

qazdırdı.  

Spartak ordusu əslində xırda bir ərazidə qalmaqla, onların İtaliyanın digər 

əraziləri ilə əlaqəsi nəinki kəsildi, hətta hər cür çıxış yolundan məhrum oldu. Burada 

yenə Spartakın hərbi istedadı və zəkası köməyə gəldi. Bir qaranlıq və qasırğalı gecə 

xəndəyin bir hissəsini at cəsədləri və həlak olmuş romalıların meyidləri ilə 

dolduraraq, o, Brundiziyaya tərəf yollandı ki, oradan bu dəfə Balkan yarımadasına 

keçmək asan olsun. Bu limanı Balkandan - Adriatik dənizi ayırırdı. Belə bir 
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məsuliyyətli və taleyüklü anda üsyançılar arasında yenə fikir ayrılığı meydana gəldi. 

Ordudan iri bir dəstə ayrıldı. Ancaq bu ayrılan dəstəyə də Kriks və Enomayın 

dəstəsinin taleyi qismət oldu və romalılar tərəfindən tezliklə darmadağın edildi.  

Belə bir vaxtda Spartak həlledici döyüşü gözləyirdi. Krassa köməyə Roma 

senatı Lukullu və Pompeyi göndərdi. Belə köməyin yaxınlaşmasını hiss edən Krass 

qələbənin başqasının əlinə keçməsinə yol verməmək üçün vuruşa hazırlaşdı və bunu 

sürətləndirməyi qərara aldı. Spartakın ordusunun parçalanmasından sonra, Krass 

hətta senatdan kömək istəməyinə də peşiman olmuşdu. Lakin döyüşün tez 

başlanmasında, qəribə görünsə də, Spartak da maraqlı idi, çünki romalıların əlavə 

qüvvələri gəlib çatsa, o, bütünlüklə qısqac arasında qalacaqdı. Bu halda ona heç 

allahların da dəstəyi bir kömək edə bilməzdi və o, labüd olaraq qaçılmaz 

məğlubiyyətlə üzləşməli idi. Əslində, təklikdə də onun şansları elə ümidverici 

deyildi. Orduların say tərkibi arasında böyük fərq var idi. Digər tərəfdən əvvəlcədən 

aydın məqsədin və vahid planın olmaması üç ilə qədər uzanan müharibəni, bütün 

qələbələrə baxmayaraq, məqsəd nöqteyi-nəzərindən bəhrəsiz etmişdi. Şimaldan 

ölkəni tərk etməklə qurtulmaq imkanı yarananda, bu niyyət alt-üst olmuş, indi isə 

Spartak ordusu özünün iradəsindən və istəyindən asılı olmayaraq, qurulmuş tələyə 

salınmışdı. Qədimdən hindlilər benqal pələngini ovlamaq üçün nisbətən asan, ən 

başlıcası isə təhlükəsiz vasitə icad etmişdilər. Onlar pələngin yolunun üstündə iri çala 

qazır, onun üstünü yaşıl yarpaqla, budaqlarla örtürdülər və heç nə hiss etməyən 

pələng su içməyə yollanarkən, bu çalaya düşür və öz fiziki üstünlüklərinin heç 

birindən istifadə edə bilmədiyinə görə, özünün son məskənini ovçuların torunda 

tapırdı. İndi Spartak da güclü pələng kimi belə çalaya düşdüyündən öz əvvəlki 

üstünlüyünün xeyli hissəsini itirmişdi.  

Son iri döyüş 71-ci ildə Apuliyada baş verdi. Döyüşdən əvvəl Spartaka at 

gətirdilər, o, qılıncını çıxarıb atı öldürdü və dedi ki, qalib gəlsək, bundan da yaxşı 

çox atlarımız olacaqdır. Əgər məğlub olsaq, bizə heç bir at lazım olmayacaqdır. Çox 

qızğın döyüşdə Spartak ordusu məğlub oldu, qul sərkədənin özü isə döyüşdə həlak 

oldu. Ordunun bir dəstəsinə düşmən əhatəsindən şimala tərəf çıxmaq müəyəssər 

oldu, lakin burada özünü yetirən Pompey onları tar-mar etdi. Bu Pompeyə bəhanə 

verdi desin ki, "qul müharibəsini" məhz o, kökündən çıxardı.  

Qul üsyanı m.ə. 71-ci ildə belə acı finalla başa çatdı. Əsir götürülən altı min 

qul Kapuyadan Romaya gedən qədim Appi yolu boyu (bu yol m.ə. 312-ci ildə 

çəkilmişdi) çarmıxa çəkildi. Roma ən qatı düşmənləri üçün də indiyədək belə cəza 

üsulu nümayiş etdirməmişdi. Bu yol da ona görə seçilmişdi ki, üsyanın ilk mərkəzi 

məhz Kapuya olmuşdu.  

Dünyanın ən böyük qul üsyanı qan tökməklə məşhurlaşdığı kimi, qan içində də 

boğuldu. Aradan çıxmağa nail olmuş xırda dəstələr isə hələ bir neçə il kabuslar kimi 

İtaliyanı dolanırdı.  

Spartak özünü nə qədər nəcib general kimi aparsa da, qul ordusu yeri düşdükcə 

öz təbiətini də büruzə verirdi. Bu hərəkat, insan doğulandan ölümə məhkum olan 

kimi, məğlub olmağa məhkum idi. Çünki, onun aydın strateji məqsədi yox idi və həm 

də bu məqsədi əldə etməyə yaxınlaşmağın metod və üsullarına malik deyildi. Onlar 

məhv olsalar da, nəticə etibarilə məğlub olsalar da, bəşər tarixində ilk dəfə olaraq iri 

miqyasda qulların öz əlləri, ən başlıcası öz iradələri ilə azad olmasını təmin etdilər. 
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Əgər yəhudiləri Misir faraonu əsirliyindən və köləlikdən allahın qüdrəti və iradəsi 

azad etdisə, Spartak hərəkatı özü öz azadlığını əldə etmişdi və buna qullar öz qanını 

tökməklə, öz həyatını qurban verməklə nail olmuşdular. İlk dəfə olaraq qullar 

bəşəriyyət üçün ən böyük mənəvi dəyər olan azadlığı əldə edə bilmişdilər. Bu azadlıq 

uzun sürmədi, bu azadlığı əldə edənlər açıq səmanın altında yaşamağa məcbur 

oldular, daim əldə silah, döyüşmək haqqında düşündülər, İtaliyanın və müharibənin 

yollarında onlar az əziyyət çəkmədilər, lakin azadlıq adlanan bir məşəli yandırıb onu 

o vaxtkı dünyaya, başlıcası isə tarixə göstərə bildilər. Onlar özləri torpağa gömülsələr 

də, qəddarcasına çarmıxa çəkilsələr də, yandırdıqları şam bir daha sönmədi və tarix 

boyu bəşəriyyətin, bütün insanların şüurlarına və könüllərinə işıq saldı, nəcib azadlıq 

eşqinin cazibə qüvvəcini xeyli artırdı. Qul üsyanı, Spartak hərəkatı göstərdi ki, ən 

iyrənc köləlik olan könüllü köləlik istisna olmaqla, digər qul formaları əbədi deyil, 

keçici, ötəri, şərtidir. Bu üsyan onu göstərdi ki, qulun azadlığı təkcə qul sahibinin 

mərhəmətindən asılı olmayıb, onun özü tərəfindən də əldə edilə bilər. Qul üsyanı 

tarix boyu insanların can atdığı bir şeyin, azadlıq idealının günəş kimi bütün azadlıq 

sevən könüllüləri daim isitdiyini bir daha nümayiş etdirdi. Spartak tarixə görkəmli 

qul sərkərdəsi kimi daxil oldusa, ancaq bəşəriyyət üçün parlaq azadlıq rəmzinə 

çevrildi və onun ilhamverici təsiri min illər keçsə də azalmadı, əksinə daha da artdı.  
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KATİLİNA QƏSDİ 

 

Qul üsyanı yatırıldıqdan bir az sonra Roma yeni bir siyasi böhranla üzləşməli 

oldu və bu, ölkənin dövlətçiliyinə ciddi zərbə vurub, onu yenidən vətəndaş 

müharibəsinə cəlb edə bilərdi. Bu tarixdə məşhur olan Katilina qəsdi idi. Əlbəttə, bu 

hadisə boş yerdə yaranmamışdı. Sulla tərəfdarı olan gənc Katilina vestalkaya (ilahə 

Vesta məbədində xidmət edən bakirə qıza) təcavüz etməyə görə məhkəməyə 

verilmişdi, lakin bəraət almışdı. 68-ci ildə o, pretor seçilmiş və ona  Afrika əyalətinin 

idarə olunması həvalə olunmuşdu. 66-cı ildə Romaya qayıdan Katilina 65-ci il üçün 

konsul seçkisində namizəd kimi iştirak edir, lakin müvəffəqiyyət qazanmır. 

Afrikadan gələn xüsusi nümayəndə heyəti, onu əyaləti idarə edərkən vəzifəsindən 

sui-istifadə etməkdə və dövlət pulunu mənimsəməkdə günahlandırır. Belə bir şəraitdə 

o, hətta namizədlər sırasında qala bilməzdi. Həmin seçkidə konsul seçilənlər tezliklə 

seçiciləri pulla ələ almaqda ittiham edildilər və Kalpurni qanununa uyğun olaraq 

onlar cəzalandırıldılar. Buna görə də yenidən seçki keçirildi və  yeni konsullar 

seçildi. Bu Katilinanın "birinci qəsdi" adlanan hadisəyə səbəb oldu. Həmin qəsddə 

onunla yanaşı Avtroni, əvvəlki diktatorun qohumu Publi Sulla, Kalpurni Pison, bəzi 

mənbələrə görə Krass və Sezar da iştirak edirdi.  

Qəsdçilərin planlarına görə, yeni konsullar öz vəzifəsinə başlayan gün, başqa 

sözlə 65-ci ilin ilk günü, öldürülməli, əvvəlki seçkidə seçilən konsullar Avtroni və 

Sulla öz vəzifələrinin icrasına başlamalı, Krass isə hətta diktator səlahiyyətlərinə 

yiyələnməli imiş. Lakin bütün işləri Krass pozdu, çünki danışılmış vaxtda o, senatın 

iclasına gəlmədi. Qəsdçilərin çıxışı sonrakı günə təyin olundu, həmin gün isə guya 

Katilina Kuriyada hamı yığışmamışdan əvvəl siqnal verməklə, qəsdin baş 

tutmamasına səbəb olmuşdu. Bu vaxt qəsdçilərə qarşı heç bir təqib əməliyyatı 

keçirilmədi. Bunu onunla izah edirlər ki, onların arasında Krass və Sezar kimi 

nüfuzlu adamlar da var idi. Yəqin əsas məsələ onda idi ki, ümumiyyətlə, qəsdə elə 

ciddi əhəmiyyət verilməmişdi.  

Bu məsələyə görə deyil, Afrikadan olan nümayəndə heyətinin şikayəti 

əsasında 65-ci ildə Katilina məhkəməyə verildi. O, bu dəfə də bəraət aldı. 

Ümumiyyətlə belə vəziyyətlərdən o, quru çıxa bilirdi. Heç onun öz qardaşı barədə 

diktator Sulla vaxtında etdiyi iyrənc hərəkət də o qədər yada salınmırdı. Lakin bəraət 

alsa da, uzanan məhkəmə prosesi ona 64-cü il üçün konsul seçilməkdən ötəri 

seçkilərdə iştirak etməyə imkan vermədi. Tsitseron isə Katilinanın təqsirsiz hesab 

edilməsini, günorta vaxtı qaranlıq olmasını təsdiq etməyə bərabər hesab edirdi. 

Beləliklə, ikinci seçki də, buna böyük ümid bəslədiyi halda heç bir şey vermədi. İndi 

onun ümidi 63-cü ilə konsul seçilməyə idi və buna ciddi hazırlıq görməyə başladı. 

Xalqı öz ətrafına çəkmək üçün o, bütün borcların ləğv edilməsi haqqında məşhur 

şüarı irəli sürdü. Bu cəsarətli addıma görə şəhərin bütün təbəqələri içərisində onun 

tərəfdarları xeyli çoxaldı. Borcdan əziyyət çəkənlərin hamısı - israfçılıq edən 

aristokratlar, borca batmış gənclər, Sullanın müflisləşmiş veteranları, torpaqlarını 

itirmiş kəndlilər, şəhərlərin sinifsizləşmiş əhalisi, marksistlərin dililə desək, lümpen-

proletariat, bir sözlə sosial sarsıntıların əsas əbədi yanacaq materialı olanlar bu şüara 

görə, onun tərəfdarları sırasına keçmişdilər.  
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Seçkiqabağı kampaniyanın ən qızğın dövründə - 64-cü ilin yayında Katilina 

yaxın dostlarını bir yerə yığmışdı. Bu görüşdə həm senator, həm də atlı təbəqəsinin 

nümayəndələri var idi. Bu görüşdə həm də digər munitsipiyaların və koloniyaların 

nümayəndələri iştirak edirdi. Katilina yığılanları ruhlandıraraq yenidən borcların 

bağışlanmasını, varlıların proskriptsiyasını vəd etdi. Axırda isə öz möhkəm 

əminliyini bildirdi ki, o, dostu Qay Antoni ilə birlikdə konsul seçiləcəkdir.  

Borcların ləğv edilməsinə gəldikdə, bu heç də yeni məələ deyildi, başqa 

sivilizasiyalı ölkələrdə qanunla təsbit olunmuşdu. Biz yəhudilərin "İkinci 

Qanununda" - "Deyteronomiyada" bunun şahidi oluruq. Qədim yəhudilərin 

qanunlarına görə yeddi il keçdikdən sonra bütün borclar silinirdi ki, borcu 

qaytarmağa imkanı olmayanlar yeddi ildən artıq bu ağır yükün altında qalmaqda 

davam etməsinlər. Hətta ölkə üzrə bu yeddiillik müddət gəlib çatana yaxın vaxtda 

belə, bir kəsin borc verməkdən imtina etməsinə icazə verilmirdi. Əgər kimsə varlı, 

imkanlı adamdan borc istəyirdisə, qısa müddətdən sonra bu borcun silinməsini bilən 

adam, əgər bu diləyi cavabsız qoysaydı, qanunu pozmuş hesab olunurdu. Bu ona 

görə edilirdi ki, bütün yəhudilərə normal yanaşmaq imkanı yaradılsın ki, heç kəs 

bütün ömrü boyu borc boyunduruğu altında əzilməsin. Ona görə də Katilinanın şüarı 

nə qədər qeyri-adi görünsə də, müəyyən mənada bu tədbir cəmiyyətdəki gərginliyi 

zəiflətmək məqsədini güdürdü. Bu cəhət nəzərə alınmaqla bunu onun şıltaqlığı və ya 

dövlətdəki sosial şəraiti mürəkkəbləşdirmək istəyi kimi qiymətləndirmək, o qədər də 

ədalətli görünmür.  

63-cü il üçün konsul seçkilərində yeddi namizəd mübarizə aparırdı. Onların 

içərisində Katilinanın və onun dostunun şansları daha ümidverici görünürdü. 

Onlardan başqa, həm də  Tsitseronun qalib gəlməsi gözlənə bilərdi. Lakin görkəmli 

hüquqçu və natiq Mark Tulli Tsitseron Romada doğulmamışdı, tanınmış əsil-

nəcabətə malik deyildi, başqa sözlə böyürdən çıxmış adam - homo novus hesab 

olunurdu.  

Lakin gözlənilməz hadisə bütün planları alt-üst etdi. Qəsdin iştirakçılarından 

biri Kvint Kuri öz məşuqəsinin yanında olanda, loğğalanmaq məqsədilə qəsdin bütün 

təfsilatını ona danışdı, bu qızın yaydığı şayiədən isə bütün şəhər agah oldu. Bu 

şayiələr Tsitseronun konsul seçilmək şansını artırdı, Katilina isə artıq üçüncü dəfə 

uğursuzluğa düçar oldu. 63-cü ilə Mark Tulli Tsitseron və Qay Antoni konsul 

seçildilər.  

Bu uğursuzluqdan sonra Katilina artıq geniş miqyaslı qəsdi hazırlamağa 

başlayır. Bununla yanaşı o, 62-ci il üçün konsul seçilməkdən ötəri qanuni yolu da 

tam rədd etmir və leqal qaydada hazırlığa başlayır. Lakin aysberqin görünməyən 

hissəsi onun qanuna zidd hərəkətlərinin vüsətindən və miqyasından xəbər verir. O, 

qəsdə çoxlu yeni adamlar cəlb edir, silah tədarükü ilə məşğul olur, Etruriyada qoşun 

yığmalı olan Manlini pulla təmin edir. Lakin hər şey ancaq hazırlıq tədbirlərindən 

ibarət olduğundan, açıq bir hərəkət edilmədiyinə görə, qarşı tərəf - Tsitseron da 

gözləmə mövqeyi tutmalı olur.  

Yeni seçkilərin vaxtı gələndə Romada gərginlik xeyli artır. İndi konsul 

seçilmək üçün dörd nəfər mübarizə aparır, bunlar Katilina, hüquqçu Sulpitsi Ruf, 

hərbi xadim Litsini Murena və Detsim Silan idi. Seçki kampaniyası vaxtı 

gözlənilmədən Ruf öz namizədliyini geri götürdü və seçiciləri pulla ələ almağa görə 
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Murenaya qarşı iş qaldırdı. İki namizədin bir-biri ilə haqq-hesab çürütməsi, 

Katilinanın müvəffəqiyyətini obyektiv olaraq labüd və şəksiz edirdi. Bu ona daha 

cəsarətli, daha doğru deyilsə, həyasızcasına hərəkət etməyə imkan verirdi. Şəhərdə 

şayiələr gəzirdi ki, qarşıdakı seçkilərə o, Sulla veteranlarını Etruriyadan çıxaracaq ki, 

lazım gəlsə, onlar silah gücünə hərəkət etsinlər. Bundan başqa o, Tsitseronu qətlə 

yetirmək planı hazırlamışdı, tez-tez qəsdçilərin gizli müşavirələrini keçirirdi. Bu 

xəbərlər ancaq söhbət və şayiələr səviyyəsində qalırdı.  

Katilinanın qəsdi Roma tarixçiləri tərəfindən bütün detalları ilə qələmə 

alınmışdır. Böyük tarixçi Qay Sallyusti Krips isə bu hadisəyə həsr etdiyi samballı 

"Katilina qəsdi" əsərində o vaxtkı Romanın zidiyyətli və çürüməyə qədəm qoymuş 

həyatının geniş panoramını vermiş, qəsd və onun iştirakçılarının timsalında dövlətin 

ağır və sağalmaz xəstəliyə düçar olduğunu açıb göstərmişdi. Tarixçi böyük təəssüf 

hissi ilə qeyd edir ki, dövlət özünün qədim və nəcib ənənələri, ləyaqət və dəyərləri ilə 

vidalaşdıqca, ən eybəcər hisslər və ehtiraslar adamların davranışına hakim kəsilir, 

onların şüurlarına təcavüz edir və ölkənin pozulmuş, cansıxıcı siyasi havasının əsas 

komponentinə çevrilir. Acgözlük, tamahkarlıq, sərvət düşkünlüyü artıq təkcə 

adamların deyil, bütövlükdə cəmiyyət və dövlətin süqutunu sürətləndirir, onu labüd, 

qaçılmaz edir. Adamlar öz alçaq niyyətlərini həyata keçirmək üçün təkcə öz 

rəqiblərini deyil, onlara yalnız müvəqqəti sahib kimi etibar edilmiş ən böyük sərvəti 

məhv etmək, əcdadlardan miras qalmış dövlətin başını kəsmək qəsdinə dururlar.  

Ona görə də bir qrupun qəsdi təkcə hakimiyyəti ələ keçirmək və ya öz 

əleyhdarlarını məhv etmək niyyəti ilə qurtarmır. Əndazədən çıxaraq dövlətin özünü 

məhv etmək və ya ona vurulan ağır zərbə ilə bütünlüklə onun sifətini dəyişdirmək, 

eybəcərləşdirmək məqsədini güdür. Xarici düşmənlərin nəinki diz çökdürə bilmədiyi, 

əksinə qarşısında diz çökməyə məcbur olduğu Roma, öz vətəndaşlarının, tanınmış 

adamlarının azğınlığının qurbanı olmaq təhlükəsi altında yaşayırdı. Daim sınaqlar və 

problemlər içərisində çalxalanan və mübarizə aparan Roma indi öz vətəndaşları 

tərəfindən onun kürəyinə vurulan xəncər yarasından inildəməli, ölüm-dirim 

mübarizəsi aparmalı idi. Roma bu ağır "olum və ölüm" dilemması qarşısında 

Hamletdən on yeddi əsr əvvəl dayanmalı oldu. Əgər Hamletin atasına öz qardaşı və 

arvadı xəyanət etməklə, rəzalət yolunu tutmuşdularsa, Romaya öz övladları xəyanət 

edir, onun dövlət, respublika adlanın başını kəsməklə, cəsədinə təcavüz etmək 

istəyirdilər. Onlar üçün Roma nəinki ana deyildir, küçədə öz bədənini satan bir qadın 

kimidir, azacıq cəhddən sonra onun ləyaqətini hər cür alçaltmaq, təhqir etmək də 

olar.  

Əgər Katilina ev, ocaq ilahəsi Vestaya həsr edilmiş məbədin kahinəsi olan və 

bəkarəti müqəddəs sayılan qıza təcavüz etmişdisə, bu dəhşətli və ifrat həyasız Edip 

bir az sonra öz anası Romaya daha iyrənc qaydada təcavüz etməyə hazır idi, bunun 

üçün yalnız əlverişli imkan gözləyirdi. Onun siyasət şəhvəti, hökmranlığı nəyin 

hesabına olursa-olsun ələ keçirmək barədəki iyrənc və vəhşi ehtirası ölkəni, adamları 

hansı bədbəxtliklərə sövq etsə də, o, bundan çəkinmirdi, xalqının bədbəxtliyi - 

Romanın ləyaqət və şöhrətinin xarabalıqları üzərində özünün qandan, məkrdən, 

hiylədən qurduğu taxt-tacını qaldırmaq istəyirdi. Bu yırtıcı, quldur istək ona heç 

nəyin qarşısında belə dayanmağa imkan vermirdi, buna görə də o, heç bir mənəvi, 

əxlaqi hədd tanımırdı və ləyaqəti müdafiə edənlərin hamısını məhv etməyə hazır idi.  
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Yalnız qarnını düşünənlər üçün ruh bədəni idarə etmək əvəzinə, bədən ruha öz 

istəklərini diqtə etməyə başlayır, insanda əbədi və ali olan hissə, bədbətlikdən 

müvəqqəti və ölməyə məhkum olan hissəyə tabe olur. Belə adamlarda təbiətin əksinə 

olaraq ruh yükə çevrilir, bədən isə həzz mənbəyidir. Romada qədim dövrlərdən 

dəbdəbədən imtina və ədalətlilik, özbaşınalığa və lovğalığa üstün gəlirdi. Ona görə 

də hakimiyyət nisbətən az layiq olanlardan daha layiqli adamlara keçirdi. Adamlar 

dövlətə öz əməlləri, öz fəaliyyətləri ilə qulluq göstərirdilər. Lakin sonradan getdikcə 

daha çox özünü büruzə verən bir təkamül hadisəsi baş verdi, təvazökarlıq, 

təmkinlilik, igidlik əvəzinə həyasızlıq, pulla ələ alma, tamahkarlıq yayılmağa başladı.  

Sallyustinin yazdığına görə, Lutsi Katilina tanınmış nəsildən idi, lakin onun 

çox pis və pozğun xasiyyəti var idi. Hələ uşaq vaxtı o, savaşmağı sevirmiş. Sullanın 

diktaturasından sonra onda hakimiyyəti ələ keçirmək həvəsi baş qaldırdı. Ümumən 

prinsiplərin aşağı enməsi, dəbdəbə və tamahkarlığın artması onun şüurunu daha da 

coşdururdu. Vaxtilə romalılar, əvvəllər azadlığı qorumağa və dövləti yüksəltməyə 

xidmət edən çar hakimiyyəti kobud özbaşınalığa keçdikdə, dövlət quruluşunu 

dəyişdirməyə məcbur oldular və hər il hakimiyyətin dəyişilməsi və iki idarə edənin 

seçilməsi qaydasını təsis etdilər. Bundan sonra hər kəs öz qabiliyyəti ilə yuxarı 

qalxmağa cəhd edirdi, hamı yalnız şərəf, şöhrət uğrunda yarışırdı və bu, əsasən 

düşməni əzməkdə, igidlikdə özünü büruzə verirdi. Şöhrətdə onlar üçün hər şey - 

sərvət də, böyük ad da, yüksək kübarlılıq da var idi. Ona görə də adamlar şöhrətə 

susayırdı, pula isə biganə idi.  

Belə bir atmosferdə həm sülh, həm də müharibə dövründə yaxşı xasiyyətlər 

inkişaf edirdi, hörmət qazanırdı. Hamı hüquqa və xeyirə baş əyirdi, qanunlardan daha 

çox təbiətə tabe olurdu. İki keyfiyyət adamları da, dövləti də qoruyurdu, bu, 

döyüşdəki igidlik, dinc dövrdə isə ədalətlilik idi. Dinc dövrlərdə qorxu vasitəsindən 

daha çox, mərhəmətin köməyi ilə idarə edirdilər, təhqir edən adamları 

cəzalandırmaqdansa, əfv etməyi üstün tuturdular. Lakin bu xasiyyətlər, qaydalar 

hesabına böyüyən, varlanan və qüdrət sahibi olan Romada tale hər şeyi dəyişməyə 

başladı.  

Hannibal ordusunda seyr etdiyimiz kimi, burada da məhrumiyyətləri, 

təhlükələri, çətinlikləri asanlıqla dəf edən adamlar, cəza kimi başlarının üstünü kəsən 

əyləncə və sərvət yükünü çəkib apara bilmədilər, bu harınlıq sınağından çıxa 

bilmədilər. Əvvəlcə pula hərislik, sonra hakimiyyətə hərislik yayılmağa başladı və 

bunların hər ikisi bütün bədbəxtliklərin kökünə çevrildi.  

Şöhrətpərəstlik çoxunu riyakar etdi, onları ürəyində bir şeyi gizlədib, başqa 

sözü deməyə öyrətdi, dostluq və düşmənçilik mahiyyətinə görə deyil, fayda 

verməsinə görə qiymətləndirilməyə başlandı. Adamlar daxili ləyaqətdənsə, zahiri 

görünüşə daha çox fikir verməyə başladılar. Hər şey kiçik şeydən başladı, sonra isə 

bu keçici xəstəlik taun kimi, Qara Ölüm kimi yayıldı. Roma dövləti ən ədalətli və ən 

yaxşıdan, qəddar və dözülməz dövlətə çevrildi. Özü də əvvəlcə şöhrətpərəstlik 

yayılmağa başladı, sonra isə onun yerini tamahkarlıq tutdu. Lutsi Sulla hakimiyyəti 

zorla tutduqdan sonra hamı soyğunçuluqla məşğul oldu. Məhz onun dövründə ilk 

dəfə olaraq Roma qoşunları pozğunluq və əyyaşlıq etməyə, oğurluqla məşğul 

olmağa, məbədləri qarət etməyə başladı. Bu döyüşçülər öz ölkələrində qalib 

gəldikdən, onu zəbt etdikdən sonra məğlublara heç nə qoymadılar. Belə bir qənaət 
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yaranır ki, uğur hətta aqilləri də pozur, mənən eybəcərləşmiş adamlar isə öz 

müvəffəqiyyətlərinin bəhrələrindən gözü doyuncaya qədər istifadə edir. Bu dövrdən 

sərvət, var-dövlət hörmət, ehtiram və nüfuz mənbəyinə çevrildi, kasıblığın isə eyib 

hesab olunması başlandı. Dəbdəbə, zənginlik o yerə gəlib çatdı ki, özəl şəxslər 

dağları düzləndirib, dənizi qurudub, özlərinə saraylar tikməyə başladılar. Onlar 

pozğunluğa, eyş-işrətə aludə oldular. Kişilər qadınlar kimi cinsi əlaqəyə girirdilər, 

qadınlar isə öz namusları ilə alver etməyə başladılar. Ləzzətli qida tapmaq üçün 

bütün dənizləri və torpaqları axtarırdılar.  

Yuxuya ehtiyac olmadan yatır, aclıq, susuzluq, soyuq və ya yorulmaq hiss 

etmədən, hər bir tələbat dəbdəbə ilə qabaqcadan ödənirdi. Bu isə gəncləri 

cinayətkarlığa sürükləyirdi və eyiblərlə zəhərlənmiş ruhlar ehtirasdan azad ola 

bilmirdilər, əksinə daha güclü surətdə varlanmağa və israfçılığa bağlanırdılar.  

Belə bir pozulmuş dövlətdə Katilina üçün özünə çoxlu tərəfdarlar toplamaq o 

qədər də çətin deyildi. O, gəncləri tələyə salmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə 

edirdi, birinə bədənini satan qadınlar tapırdı, digərlərinə hədiyyə kimi at alırdı. Bu 

yolla o, puluna xəsislik etmədən onları özünə daha möhkəm bağlayırdı. Axı 

gəncliyində o, pozğunluqda ad çıxarmışdı. Sınaqdan çıxmış vasitələrlə o, gəncləri 

cinayətkarlığa öyrədirdi. O, bu cavanlarda utancaqlıq hissini məhv etdikdən sonra, 

onları daha ağır sınaqlara çəkir, onlara daha çətin tapşırıqlar verirdi. Hətta cinayətə 

bir səbəb olmayanda da, o, bu gəncləri günahsız adamların üstünə qısqırdırdı ki, 

onlar şum edəndə itilənən kotan kimi qəddarlığı tərgitməsinlər. Bu məsələlərdə o, 

daha çox Sulla döyüşçülərinə bel bağlayırdı, çünki onlar köhnə qələbələri və 

soyğunçuluqları yada saldıqda, alçaqlığa və qəddarlığa daha çox can atırdılar, 

vətəndaş müharibəsinə susayırdılar. Axı onlar bir dəfə bunun iyrənc "ləzzətini" 

görmüşdülər. Məhz belə adamlara və «dostlara» arxalanmaqla, Katilina hakimiyyəti 

tutmağı qərara aldı və bu məqsədlə qəsd hazırladı.  

Bu qəsdə bir çox görkəmli əyanlar cəlb olunmuşdu. İlk dəfə o, qəsd 

iştirakçılarını bir yerə yığanda, onları zorakılığa təhrik edərək dedi ki, artıq 

hakimiyyət bizim əlimizdədir. Əgər dövlətimiz bizim istədiyimiz tək sağlam olsa, 

hamı qarşımızda titrəyəcəkdir. Məgər igidliklə ölmək, fağır və şərəfsiz keçirilən 

həyatı biabırçılıqla itirməkdən yaxşı deyilmi? Qələbə bizim əlimizdədir, biz gəncik, 

biz mənən qüvvətliyik; onlarda isə hər şey qocalıqdan və dövlətdən köhnəlmişdir. 

Ancaq başlamaq lazımdır, qalan hər şey öz-özünə gələcəkdir. Onlar sərvət içərisində 

üzürlər, bizim isə ən vacib şeyə lazım olan pulumuz yoxdur. Onlar pulu xərcləməyə 

yer tapmır və onu havaya sovururlar. Bizim evlərimizdə isə kasıbçılıqdır, evdən o 

tərəfdə isə bizi borclar təqib edir. Bizim indiki vəziyyətimiz pisdirsə, gələcəyimiz 

daha sərt olacaqdır. Onda bəs niyə oyanmırsınız? Sizin tez-tez arzuladığınız azadlıq 

qarşınızdadır, buna isə var-dövlət, hörmət və şöhrət əlavə olunacaqdır. Bütün bunları 

tale qaliblərə mükafat kimi təyin etmişdir. Vəziyyət, zaman, təhlükələr, kasıblıq, 

hərbi qənimətin parıltısı, mənim sözlərimdən daha çox, bizi böyük təkidlə hərəkət 

etməyə ruhlandırır. Məni isə istər başçı, istər əsgər götürün. Mən ruhum və 

bədənimlə sizinlə olacağam. Əgər aldanmıramsa, həm də köləliyi hökmranlıqdan 

üstün tutmursunuzsa, mən konsul olduqda sizinlə birlikdə hər şeyə nail olmağa ümid 

edirəm.  
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Görüşdə iştirak edənlər tələb etdilər ki, nəyin naminə müharibə aparacaqlarını, 

silahlarını hansı məqsədə qaldıracaqlarını, nəyə ümid bəslədiklərini onlara izah 

etsinlər. Katilina bu vaxt borcların ləğv edilməsi, varlıların proskriptsiya edilməsi, 

soyğunçuluq barədə vədlər verdi. Bunları isə yalnız müharibə və qaliblərin 

özbaşınalığı mümkün edə bilərdi. Axırda o, bütün ləyaqətli vətəndaşları söyüşə qərq 

etdi, öz adamlarının isə hər birinə ayrı-ayrılıqda müraciət etməklə, onları təriflədi. 

Sallyusti yazır ki, nitqini bitirdikdən sonra o, öz əlaltılarını and içməyə dəvət etdi və 

onlar insan qanı qatışmış şərab içdilər. Bununla Katilina ona nail olurdu ki, belə 

dəhşətli cəmiyyətdə adamlar bir-birini nə qədər yaxşı tanısalar, o qədər bir-birinə 

daha sədaqətli olacaqlar. Əslində bu quldurların ritualını andırırdı. 

Katilinanın tərəfdarları təkcə Romada deyil, İtaliyanın şəhərlərində də 

fəaliyyət göstərirdi. Onun dostu Manli Etruriyada ordu toplayırdı. Bundan xəbər 

tutan Tsitseron bu barədə senatda məruzə etdi. Senat isə öz növbəsində konsullara 

göstəriş verdi ki, onlar dövlətə heç bir ziyan dəyməməsi üçün müvafiq tədbirlər 

şəklində lazımi qayğı nümayiş etdirsinlər. Bu məqsədlə senat vəzifəli şəxslərə qoşun 

yığmaq, müharibə aparmaq, müttəfiqlər və vətəndaşlar arasında asayişi qoruyub 

saxlamaq üçün, dövlətin daxilində və xaricində ali komandan və ali hakim olmaq 

səlahiyyətlərini verdi. Bu səlahiyyətlər konsullara yalnız xalqın sərəncamı ilə 

verilirdi.  

Oktyabrın sonunda Qay Manli böyük dəstə ilə qiyam qaldırdı. Bu Romada 

xalqın həyəcanını xeyli artırdı. Lakin Katilina öz başladığı iyrənc işi davam etdirirdi. 

Bu vaxt müvafiq qanuna görə Lutsi Pavel onu məhkəməyə verməyi tələb etdi. Bu, 

Katilinanın ikinci qəsdinin başlanğıcı hesab olunur. Bu vaxt Katilina senata gəldi və 

konsul Mark Tulli Tsitseron burada dövlət üçün çox faydalı olan bir çıxış etdi. Bu 

çıxışında o, romalılar üçün həyəcan təbili çaldı. Sonra bir neçə dəfə o, Katilina 

barədə çıxışlar etdi və məşhur Afina natiqi Demosfenin Makedoniya çarı Filippə 

qarşı etdiyi çıxışlara bənzədərək, onları "Filippika" kimi "Katilinari" adlandırdı. 

Bu çıxışlarında o, "qılınc və toqa" konsepsiyasından geniş istifadə edir. 

Tsitseron bu nitqləri ilə əslində Romanı vətəndaş müharibəsindən xilas etdi, lakin 

düşmənləri belə qəti və yenilməz hərəkətindən sonralar onun özünə qarşı istifadə 

etdilər. 8 noyabr 63-cü ildə senatın ilk fövqəladə iclasında konsulun etdiyi nitq isə 

birinci Katilinari kimi məşhurdur.  

Tsitseron öz çıxışına bu sözlərlə başladı. "Söylə mənə Katilina, nə vaxta qədər 

sən bizim səbrimizdən sui-istifadə edəcəksən? Ağlını itirmiş adamla bu təhlükəli 

oyun nə qədər davam edə bilər?" Sonra o, göstərdi ki, artıq Katilinanın niyyətləri 

açılmışdır. Özünün məşhur "o tempera, o mores!" - "ar olsun bizim dövrümüzə və 

onun prinsiplərinə" sözlərini söylədi və qeyd etdi ki, sənin hamının əleyhinə 

hazırladığın məhvə görə, konsul əmri ilə səni çoxdan ölümə göndərmək lazım idi. 

Katilina bütün ətraf torpaqları qarət etmək, qırğın və yanğına calamaq istəyir. Bizsə 

konsul hakimiyyəti sərəncamımızda olduğu halda, bunların hamısına dözürük. Axı 

bu respublikada möhkəm adamda təhlükəli vətəndaşın öhdəsindən, qatı düşməndən 

də daha qəddarcasına gəlməyə imkan verən cəsarət var idi. Tsitseron tarixi misallar 

gətirdikdən sonra bir arzusunu da bildirir ki, heç kəs qəzəbə və əsəbiləşməyə yol 

verməməlidir.  
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Sonra konsul dedi ki, indi əgər Katilina səni tutmağı və edam etməyi əmr 

etsəm, əminəm ki, bütün vicdanlı adamların ümumi hökmü belə olacaqdır". "Çox 

gecdir", nəinki kimsə deyəcəkdir: "Çox sərtdir". Lakin indiyədək çoxdan görülməli 

işi etməyə mən tələsmirəm. Bunun da öz səbəbi vardır. Qısaca desək, sən o vaxt 

edam ediləcəksən ki, o vaxt elə bir yaramaz, elə bir fırıldaqçı, sənin elə bir əkizin 

qalmayacaqdır ki, o, mənim ədalətli və qanuni hərəkətimə haqq qazandırmasın. 

Sonra o, qəsdçiyə müraciət edərək dedi ki, "Sənə and verirəm, ağlını başına yığ! 

Bəsdir qırğınlar və yanğınlar. Dayan! Sən hər tərəfdən bağlanmısan. Sənin fitnələrin 

bizə işıqlı gündən də aydındır".  

Konsul onun hərəkətlərini xatırlayaraq dedi ki, srağagün gecə biz ikimiz də 

ayıq idik, lakin razılaş ki, mən respublikanın naminə hərəkət edirdim, sən isə onun 

məhvinə çalışırdın. Sonra o, qeyd edir ki, biz senator ataların içərisində bizim ümumi 

məhvimiz, bu şəhərin və demək olar ki, bütün dünyanın dağılması niyyətini güdən 

adamlar var. Mən isə konsul kimi onlara baxıram, dövlətdəki vəziyyət barədə 

rəylərini söyləməyi xahiş edirəm, o adamları ki, dəmirlə cəzalandırmaq lazımdır, 

hətta öz səsimlə onları narahat etməyə cəsarət etmirəm. O, Katilinanın İtaliyanı 

hissələrə böldüyünü, həmin əyalətlərə kimin göndərilməli, kimlərin  Romada qalmalı 

olduğunu seçdiyini və şəhəri yandırmaq üçün hissələrə böldüyünü, həmçinin şəxsən 

onun özünü öldürməyə hazırıq gördüyünü göstərdi. Yalnız ehtiyatlı tədbirlər görmək 

hesabına konsul sui-qəsddən xilas olmuşdu.  

Sonra o yenə qəsdçiyə müraciət edərək dedi: "Nə olubdur, Katilina? 

Başladığını davam etdir, günü seç və nəhayət şəhəri tərk et, qapılar açıqdır, get!.. 

Özünlə hamını, hamını olmasa da, ən azı daha çox əlaltılarını apar, şəhəri təmizlə! 

Əgər səninlə mənim aramda şəhər divarı dursa, sən mənim ruhumu qorxudan 

qurtararsan. Bizim aramızda isə sən artıq qala bilməzsən. Mən buna yol vermərəm, 

dözmərəm, bunu qoymaram". Sözünə davam edərək dedi ki, "Lakin bizim 

vətənimizin taleyini, bir adamın mərhəməti ilə bundan sonra da sınamağa bizim artıq 

haqqımız yoxdur" - "İndi sən bütöv respublikaya  açıq təcavüz edirsən... bütün 

İtaliyanı dağıtmağa və viran qoymağa çağırırsan... Əgər mən səni edam etməyi əmr 

etsəm, dövlətdə sənin bir ovuc qalığın oturub qalacaqdır. Əgər ki, sən uzaqlaşsan, 

buna mən səni bir neçə dəfə vadar etmişəm, onda respublika üçün məhvedici olan bu 

nəhs zibil yığımı şəhərdən götürülüb atılacaqdır". Çıxışını isə Tsitseron Katilinaya 

qarşı bu sözlərlə bitirdi: "Sən düşmənsən. Şəhərdən çıx get. Konsulun iradəsi belədir. 

Sən soruşa bilərsən: bu sürgün edilmək deməkdirmi? Mən belə sərəncam vermirəm, 

lakin, əgər bilmək istəyirsənsə, belədir mənim israrlı məsləhətim".  

Belə parlaq çıxış senatın indiyə qədər olan laqeydliyinə son qoydu və Roma 

üçün təhlükənin necə qorxulu olduğunu göstərdi. Lakin Katilina isə ona məxsus olan 

həyasızlıqdan əl çəkmək istəmirdi.  

O, sözünü qurtaran kimi Katilina hər şeyi inkar etməyə başladı və özü 

haqqında dedi ki, o, patritsi nəslindəndir və onun əcdadları dövləti məhv etmək yox, 

Roma xalqına qiymətsiz xidmətlər göstərmişlər. Burada Romanı müdafiə edən Mark 

Tulli isə gəlmədir. Bu vaxt adamlar onu "düşmən", "qatil" deyə söyməyə başladıqda, 

o, dəli kimi qışqıraraq dedi: "Əgər məni düşmənlər əhatə etmiş və cəldliklə məhvə 

doğru qovurlarsa, ətrafımdakı gurlayan alovu mən xarabalıqlar altında 

basdıracağam".  
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Bundan Romanın faciəli günləri başladı. Əvvəlki planlarının heç biri baş 

tutmadıqda o, Manlinin düşərgəsinə yollandı. Yaxın adamları Tseteq və Lentula isə 

tapşırdı ki, qəsdin qüvvələrini gücləndirsinlər, konsula sui-qəsdi sürətləndirsinlər, 

qırğın və yanğın hazırlasınlar. Yolboyu keçmiş konsullara və əyanlardan isə ən 

nüfuzlu adamlara məktub göndərirdi ki, o, könüllü surətdə sürgünə yollanır ki, 

dövlətə sakitliyi qaytarsın.  

Başqa məktublarında isə o, öz iç üzünü açırdı. Ali hərbi hakimiyyətin rəmzləri 

ilə Katilinanın Manlinin düşərgəsinə yollandığı aşkar olduqda, senat Katilinanı və 

Manlini düşmən elan etdi və digər qəsdçilərə silahı yerə qoymaq üçün müddət təyin 

etdi. Konsullardan birinə qoşun yıığıb onun arxasınca getməyi, Tsitserona isə şəhəri 

müdafiə etməyi tapşırdı. Lakin tərəfdarlarından heç kəs Katilinanın düşərgəsini tərk 

etmədi və qəsdin üstünü açmadı.  

Sadə xalq da Katilinanın planlarını bəyənirdi və çevriliş arzulayırdı. Sallyusti 

yazır ki, görünür bu sadə xalqın adətlərinə uyğun idi, onlar öz vəziyyətlərindən 

narazı olub, onu dəyişdirməyə can atırdılar, çünki kasıblıq yüngül sərvət olub, heç nə 

itirmir. Onlar çirkab kanalına axan kimi hər yerdən axırdı. Bir də onları Sulla 

dövrünün mükafatları ruhlandırırdı. Kasıblar mənəvi cəhətdən pozulduqdan sonra, 

ümumi xeyir haqqında deyil, öz vəziyyətləri barədə düşünür, onları gözləyən 

gələcəyə acgözlüklə ümid bəsləyirlər. Bu adamların çoxu özlərinə ziyan 

dəyməməsindən ötəri, bütün dövlətin dağılmasına üstünlük verirdilər. Katilina 

tərəfdarları xalqı senata qarşı qaldırır, ianə və vədlərlə onları daha da qızışdırırdılar. 

Dövləti sarsıntıya salanların hər biri belə bir bəhanə gətirirdi ki, guya xalqın 

hüququnu müdafiə edir. Ümumi faydadan danışaraq hamı ancaq öz təsirini artırmağa 

çalışırdı.  

Bu mübarizədə onlar ölçü hissi və vicdanın nə olduğunu belə bilmirdilər. 

Qələbədən hədsiz sui-istifadə edirdilər. Şərait mürəkkəbləşən kimi dövlət çevrilişi 

etməyə ümid yarandı. Katilina əgər birinci döyüşü udsaydı və ya onu uduzmasaydı, 

dövlət üçün bu böyük bəlaya səbəb olacaqdı. Lentul Katilinanın göstərişini yerinə 

yetirərək, qiyama qadir olanların hamısını bu işə şirnikləndirir, cəlb edirdi. O, bu 

məqsədlə şəhərdə olan allobroqların nümayəndə heyətindən də istifadə etmək istədi. 

Allobroqlar Romaya onların əyalətindəki vəzifəli şəxslərin tamahkarlığından şikayət 

etməyə gəlmişdilər. Bundan başqa onlar öz dövlətlərinin yaxasını borcdan qurtarmaq 

üçün hər şeyə hazır idilər. Ona görə də qiyamçılar bütün planlarını onlara açdılar, 

qəsd iştirakçılarının adlarını dedilər ki, bununla elçiləri həvəsləndirsinlər. Allobroqlar 

çox fikirləşdikdən sonra, qiyama kömək etməyi qərara aldılar və bildiklərinin 

hamısını daim onların tayfasına himayədarlıq edən adama xəbər verdilər, o isə öz 

növbəsində ləngimədən bunları Tsitserona çatdırdı. Konsul göstəriş verdi ki, elçilər 

özlərini elə aparsınlar ki, guya onlar ürəkdən qiyama qoşulurlar. Buna görə də onlar 

digər qiyamçıların da yanında oldular və əllərinə dəlillər keçirməyə çalışdılar. 

Qiyamçı Lentul qərara gəldi ki, camaatın yığıncağında xalq tribunu konsul 

Tsitseronun qərarından şikayət versin və müharibə qorxusu altında konsula nifrət 

hissi aşılasın. Yenə Tsitseronun və digər adamların öldürülməsi planlaşdırıldı, hətta 

bəzi gənclərə əyan olan öz atalarını öldürmək tapşırılmışdı. Bundan sonra qiyamçılar 

şəhərdən çıxıb Katilinanın yanına getməli idilər. Tseteq hamını tələsməyə çağırırdı.  
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Tsitserondan aldıqları göstəriş əsasında, allobroqlar qəsdçilərin digərləri - 

Lentul, Tseteq, Statili ilə görüşdülər və Kassidən möhür vurulmuş and tələb etdilər 

ki, öz tayfalarının adamlarına aparsınlar. Elçilər bildirdilər ki, belə məktub olmasa, 

öz tayfalarını köməyə çağıra bilməyəcəklər. Onları müşayiət edən Volturtsiyə, 

Katilinaya çatdırılmaq üçün məktub verildi.  

Katilinaya isə öz dostları məsləhət görürdülər ki, əgər Senat səni düşmən elan 

edibsə, qullardan da istifadə etmək lazımdır.  

Allobroqlar şəhəri tərk edən gecəsi elçilər vasitəsilə hər şeydən agah olan 

Tsitseron pretorlara göstəriş verdi ki, Mulvi körpüsündə pusqu qurub, müşayiət 

edənlərlə birlikdə onları tutsunlar. Elçilər Volturtsi ilə birlikdə körpüyə yaxınlaşanda, 

qallar tutuldu, əlacsız qalan Volturtsi də təslim oldu.  

Tsitseron qəsdin ifşa edilməsinə görə çox sevinirdi. Lakin onun bir ciddi 

qayğısı da ondan ibarət idi ki, bu nüfuzlu vətəndaşların cəzalandırılması ağır yük 

kimi onun çiyinlərinə düşəcəkdir, onların cəzalandırılmaması isə dövlət üçün 

məhvedici bir təhlükə olacaqdır. Götür-qoy etdikdən sonra o, Lentulu, Tseteqi, 

Statilini, Qabinini yanına çağırtdırdı. Pretor olan Lentulun əlindən tutub senata 

apardı, qalanlarını isə mühafizə altında razılıq məbədinə göndərdi. Burada o, Senatın 

iclasını çağırdı və senatorların çoxu yığışdıqda, buraya Volturtsi ilə elçiləri də 

gətirdilər, onlardan alınmış məktublar da gətirildi. Əvvəlcə Volturtsi hər şeyi inkar 

edir, yalanlar söyləyirdi, inandırmağa çalışırdı ki, o, qəsd haqqında təsəvvürə belə 

malik deyildir. Lakin ona cəzalandırılmayacağını vəd etdikdə, o, hər şeyi açıb 

danışdı. Qallar isə Lentulu ifşa etdilər. Bundan sonra qəsdçilərin yazdığı məktub 

oxundu və hər kəs öz möhürünü etiraf etdi. Bu vaxt Senat qərar çıxardı ki, Lentul 

vəzifədən kənarlaşdırılır, həm də o, digərləri ilə birlikdə mühafizə altında 

saxlanmalıdır.  

Qəsdin üstü açıldıqdan sonra çevriliş arzu edən və müharibəyə can atan sadə 

adamların əhval-ruhiyyəsi bütünlüklə dəyişildi, hamı Katilinanı lənətləməyə başladı. 

Tsitseronu isə göylərə qaldırdılar, elə bil ki, onlar köləlikdən azad olmuşdular. 

Həmişə belə olur, adamların bir hissəsi müharibədən ziyan deyil, daha çox qənimət 

gözləyir.  

Sabahısı gün tutulan başqa bir Katilina tərəfdarı qəsd başçısı ilə Mark Krassın 

da əlaqəsini açdıqda, Senatın bir hissəsi bu qüdrətli şəxsdən qorxduğu, digərləri isə 

özəl məsələlərdə ondan asılı olduğu üçün, bu adamın şəhadətini çuğulçuluq 

adlandırdılar.  

Bəziləri isə gələcək diktator Qay Yuli Sezarın bu işlərdə iştirakını qeyd 

edirdilər. Senatın iclası gedən vaxt bir qrup sənətkar və qul Lentulu mühafizə 

altından azad etməyə cəhd etdi. Tseteq isə, adamları vasitəsilə bütün silahlı şəxsləri 

öz liderliyi altında birləşməyə çağırırdı. Bu hazırlıqlardan xəbər tutan konsul 

Tsitseron hər yerdə mühafizə qoydu və Senatı çağırıb, həbs olunanlarla necə 

davranmağı öyrənmək istədi. Bundan bir az əvvəlki yığıncaqda o, bütün həbs 

olunanları dövlət cinayətkarı adlandırmışdı. Gələn ilə konsul seçilən Detsim Yuni 

Silan, ilk rəyini bildirməli olan adam kimi təklif etdi ki, mühafizə altında olanlar 

ölüm hökmünə məhkum olunmalıdır və bu hökmə layiq olan, lakin hələ tutulmamış 

adamın da adını çəkdi. Ancaq sonra o, bu fikrini dəyişdi.  
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Növbə çatdıqda Sezar çıxış etdi və bu çıxışında göstərdi ki, çətin və şübhəli 

anlarda biz qeyz, dostluq, nifrət və canıyananlıq hisslərindən azad olmalıyıq. Çünki 

nəzərlər bu hisslərlə örtüldükdə, həqiqəti görmək asan olmur və heç kəs həm ehtirasa 

və həm də xeyirə eyni zamanda xidmət edə bilməz. Əgər ağıla güc verirsənsə, 

üstünlük onda olur. Sənə ehtiras, istək sahib olduqda, onlar hökmranlıq edir, ruh isə 

heç bir gücə malik olmur. Çoxlu misallar gətirmək olar ki, çarlar və xalqlar qəzəbə 

və ya acımaya boyun əydikdə, yararsız qərarlar qəbul etmişlər. Sonra o, yunanlarla 

və karfagenlilərlə aparılan müharibələri misal çəkdi. Lakin hətta düşmənlə də necə 

davranmaq məsələsi ortaya çıxdıqda, bizim atalarımız özlərinə layiq hərəkət 

edirdilər. Ona görə də senatorlar ona qayğı göstərməlidirlər ki, Publi Lentulun və 

başqalarının cinayəti, bizim gözümüzdə sizin ləyaqətinizdən daha ağır görünməsin, 

siz yaxşı şöhrətdən daha çox qəzəb haqqında fikirləşməyəsiniz. Əgər biz onları 

layiqincə cəzalandırmaq istəyiriksə, mən əvvəllər məlum olmayan bir cəzanı təklif 

edirəm: onların günahlarının ağırlığı hər şeyi ötüb keçdiyinə görə, mən yalnız 

qanunda nəzərdə tutulan vasitələrlə kifayətlənməyi nəzərdə tuturam.  

Sonra natiq ondan əvvəl çıxış edənlərin sözlərini təhlil etdi və göstərdi ki, 

çoxları silahdan, cəsədlərdən, qandan, hüzndən danışdı və bununla bizi qəsdə qarşı 

daha sərt mövqe tutmağa sövq etdi. Kimə belə müdhiş və heybətli hadisənin özü bir 

başa toxunmamışdırsa, onu daha çox sözlər qızışdırır. Yox, ona tərəf yönələn 

zorakılığı heç kəs xırda iş hesab etmir, çoxlarına bu zorakılıq olduğundan daha 

dəhşətli görünür. Lakin bərabər hərəkət azadlığı hamı üçün aydın deyildir. 

Məlumatsızlıq qaranlığında ömrünü keçirən bir adam acıqdan səhv etsə, bunu az 

adam biləcəkdir. Onların haqqında fikir, onların rütbəsi kimi kiçikdir. Lakin kimsə 

yüksək hakimiyyətə malikdirsə və gözə çarpan vəzifə tutursa, onların əməlləri bütün 

aləmə məlum olur. Belə çıxır ki, ən yaxşı vəziyyətdə olanların daha az azad hərəkət 

etmək imkanı vardır. Nə qərəzkarlığa, nə də nifrətə qapılmaq olar, hər şeydən çox isə 

qeyzə yer verilməməlidir. Mənə belə gəlir ki, birlikdə götürülmüş bütün işgəncələr 

qəsdçilərin cinayətlərini yuya bilməyəcəkdir, lakin adamların hamısı ancaq nəticəni, 

sonu xatırlayır və yaramazların cinayətlərini unudub, cəza adəti qaydada olduğundan 

bir qədər sərt olduqda, daima ondan danışır.  

Sonra o, Detsim Silanın ölüm cəzası barədəki təklifinin əleyhinə çıxdı və qeyd 

etdi ki, bu təklif qəddarlığından daha çox, bizim dövlətə yaddır. Cəzaya gəldikdə, 

onun mahiyyətini gözdən qaçırmaq olmaz, çünki hüzn və bədbəxtliklər vaxtı ölüm 

əzab deyildir, iztirablardan istirahət əldə etməkdir. Ölüm bütün insan 

bədbəxtliklərinə son qoyur, bundan o tərəfə nə sevincə, nə də kədərə yer yoxdur.  

Sezar fikrini daha geniş açıqlayaraq qeyd etdi ki, kim dövlətin quduz 

düşmənlərinə qarşı görülən tədbirləri qınaya bilər. Nə olsa, bu əclaflara hər şey 

uyğun gəlir, lakin siz senatorlar fikirləşin ki, gələcəyə də nə nümunə qoyacaqsınız. 

Bütün sui-istifadələrin başlanğıcı, bir vaxtlar faydalı olan işlərə gedib çıxır. Sonra 

Sezar tarixə müraciət edib, misallar gətirir və qeyd edir ki, afinalılar üzərində qələbə 

çaldıqdan sonra, makedoniyalılar onların dövlətinin başında otuz hökmdar qoydular. 

Onlar əvvəlcə hamının nifrətini qazanmış ən zərərli caniləri məhkəməsiz edam 

etdilər, xalq isə bu hadisələrə sevinir və onları bəyənirdi. Sonra hökmdarlar 

cəsarətlənib fərq qoymadan, öz istəklərinə uyğun olaraq adamları öldürməyə 

başladılar, başqalarını isə qorxuzub vahimədə saxladılar. Beləliklə bütün xalq 
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köləliyə düçar oldu və özünün səfeh sevincinin belə ağır qaydada altını çəkdi. Sonra 

Sezar Sullanı misal çəkir ki, dövlətə bədbəxtlik gətirən adamları, qalib gəldikdən 

sonra öldürtdükdə, hamı onu tərifləyirdi, hamı deyirdi ki, cinayətkarlar və 

araqarışdıranlar, dövlətin sakitliyini qiyamla pozanlar, layiq olduqları kimi edam 

edilmişlər. Lakin bu hadisə böyük bəlanın başlanğıcı rolunu oynadı və kim 

başqasının əmlakından nəyi isə qoparmaq istəyirdisə, onun adını qanundan kənar 

elan edilən adamların siyahısına saldırırdı. Damasippin ölümünə sevinənlərin indi 

özünü ölümə sürükləyirdilər, qırğın qurtarmaq bilmirdi.  

Bundan sonra natiq qeyd etdi ki, mən Mark Tullidən və bizim dövrümüzdən 

belə təhlükələri gözləmirəm, lakin böyük dövlətdə xasiyyətlər də müxtəlifdir. Bəlkə 

də başqa vaxt və öz sərəncamında qoşunu olan başqa konsulun dövründə yalan 

həqiqət əvəzinə qəbul ediləcəkdir. Bizim atalarımız nə ağıldan, nə də igidlikdən 

kasıb deyildilər. Lakin onlara özgələrdən işə yarayan qaydaları qəbul etməyə 

təşəxxüs mane olmurdu. Həm hücum, həm də müdafiə silahlarını onlar samnitlərdən, 

ali hakimiyyətlərin ləyaqət rəmzlərini isə bütünlüklə etrusklardan götürmüşdülər. 

Müttəfiqlərdə və ya düşmənlərdə nə faydalı idisə, onlar böyük ciddiyyətlə onu 

özlərində tətbiq edir, yaxşı nə varsa onu təqlid etməyi, ona paxıllıq etməkdən üstün 

tuturdular. Sonra ölkədə cəza sistemi də qaydaya salındı və Portsi qanunu meydana 

gəldikdən sonra, məhkum olunanlara sürgünə yollanmaq icazəsi verildi.  

Sonra Sezar öz rəyini elan etdi: həbs olunanların əmlakı dövlət xəzinəsinə cəlb 

edilsin, özləri isə mühafizə altında, buna ən yaxşı şəraiti olan munitsipiyalarda (digər 

şəhərlərdə) saxlansın. Bundan sonra bu məsələ ilə bağlı Senata və xalqa kiminsə 

müraciət etməsinə imkan verilməsin. Kim bunu pozsa, Senat onu dövlət cinayətkarı 

və ümumi rifahın düşməni elan etsin.  

Sezar çıxışını bitirən kimi, bəzi senatorlar bu və ya digər təklifə tərəfdar 

çıxmağa başladılar. Bu vaxt öz prinsiplərinin bütövlüyü, əxlaqının saflığı və 

respublika ideyalarına hədsiz sədaqət nümayiş etdirən və sonralar bu mübarizəsi 

uğrunda özünü qurban verən Mark Portsi Katon, (o, həm də 234-149-cu illərdə 

yaşamış Böyük Katondan fərqlənmək üçün Kiçik Katon adlanırdı) çıxış etdi. O 

nitqlər barədə öz rəyini bildirərək dedi ki, natiqlər vətənə, valideynlərinə, mehraba və 

ev ocaqlarına qarşı müharibə hazırlayanların cəzalandırılması barədə fikir yürüdürlər. 

Lakin işlərin vəziyyəti bizə əvvəlcə özümüzü cinayətkarlardan qorumağı, yalnız 

bundan sonra cəzanın ölçüsü haqqında məşvərət aparmağı tələb edir. Başqa 

cinayətlər baş verdikdən sonra onları mühakimə etmək olur, bu cinayət isə, qarşısı 

alınmasa, baş versə, onu ədalət məhkəməsinə çəkmək cəhdləri əbəs olacaqdır, əgər 

şəhər tutulmuşdursa, məğlub olanlara heç nə qalmır.  

Bu gün bizim azadlığımız və həyatın özü təhlükə altındadır. O, sözünə davam 

edərək dedi ki, mən bu iclaslarda tez-tez bizim həmvətənlərin dəbdəbəsindən və 

tamahkarlığından şikayətlənirdim, buna görə də çoxlu düşmənlər qazanmışam. Mən 

heç vaxt özümə bir dənə də olsun yanlış addımı bağışlamamışam və başqalarının da 

ehtiraslarına və qüsurlarına güzəştə getmək mənim üçün asan deyildir. Siz isə 

bunlara barmaq arasından baxırdınız. Burada mənə mülayimlik və mərhəmət 

haqqında dəm vururlar. Biz çoxdan hər şeyi öz həqiqi adı ilə adlandırmağı 

yadırğamışıq. Başqalarının əmlakını israf etmək əliaçıqlıq, hər cür pis əmələ pərgar 

olmaq qoçaqlıq adlanır. Ona görə də dövlət məhv olmaq dərəcəsindədir. Əgər onların 
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xasiyyəti belədirsə, qoy xəzinə oğrularına güzəşt etsinlər, ancaq qoy bizim qanımızı 

israf etməsinlər və bir ovuc cinayətkara aman verməklə, qoy bir dəfəyə bütün 

ləyaqətliləri məhv etməsinlər.  

Sonra Katon Sezarın həbs edilənlərin əmlakının müsadirə edilməsi və onların 

munitsipiyalarda saxlanması barədəki təklifini ciddi tənqid etdi və göstərdi ki, əgər o, 

bu adamlardan qorxursa, bu təklif tam mənasızdır, lakin əgər bu ümumi dəhşət 

içərisində təkcə o, qorxudan azaddırsa, bu vaxt özümə və sizə görə qorxmağa mənim 

daha çox əsasım vardır. Publi Lentul və digərlərinin taleyini həll etməklə, siz Katilina 

qoşunu və bütün qəsdçilərə öz hökmünüzü oxuyursunuz. Siz nə qədər möhkəmlik 

göstərsəniz, onlar o qədər ruhdan düşəcəklər, sizin azacıq zəifliyinizi gördükdə onlar 

böyük cəsarətlə Romaya hücum edəcəklər.  

Katon sonra öz məşhur babası, Karfagenin və tamahkarlığın qatı düşməni 

Böyük Katon kimi Romada hakim kəsilən eybəcərlikləri yada saldı və göstərdi ki, 

dövlətdə dəbdəbə və acgözlük, həm də kasıblıq, özəl evlərdə isə bolluq baş alıb 

gedir. Biz varlılığı tərifləyir və bekarçılığı sevirik. Yaxşı və pis arasında heç bir fərq 

yoxdur. İgidliyə görə bütün mükafatları şöhrətpərəstlik ələ keçirir. Sizin hər biriniz 

yalnız özünüz barədə düşünür, evdə həzzlərə qul kimi xidmət edir, burada isə pula və 

dostbazlığa xidmət edirsinizsə, dövlətə qarşı, onu başından məhrum etməklə sui-qəsd 

həyata keçirmək mümkündür. Ad-sanına görə birinci olan vətəndaşlar vətəni oda 

qalamağı qət etmişlər. Onlar Roma xalqının qatı düşmənləri olan qalları da 

müharibəyə sövq edirlər, belə bir vaxtda siz düşmənlə necə davranmağı bilmirsiniz.  

Katon da Sezar kimi öz arqumentlərini möhkəmləndirmək üçün tarixi 

nümunələrə əl atır və deyir ki, Qall müharibəsi vaxtı Avl Manli Torkvat oğlunu 

yalnız ona görə edam etməyə əmr verdi ki, bu gənc ancaq sərəncamın əksinə 

düşmənlə döyüşə girmişdi və hədsiz qoçaqlığına görə öz həyatı bahasına haqq 

verməli olmuşdu. Bizim əcdadlarımız belə hərəkət edirdi, siz isə qaniçən qatilləri 

məhkum etməkdə ləngiyirsiniz. Əgər onların qəlbində yaxşı bir şey olsaydı, onlar 

dövlətin ziyanına belə planlar hazırlayardılarmı? Əgər biz bu gün səhv etsəydik, mən 

buna ürəkdən razı olardım ki, əgər mənim sözlərimə qulaq asmaq istəmirsinizsə, siz 

öz təcrübənizdə öz səhvinizə inanasınız. Lakin bizi hər tərəfdən sıxırlar. Katilina öz 

qoşunu ilə bizim hülqumumuzdan yapışmağa hazırdır, digər düşmənlər şəhərin 

içərisindədir, onlardan gizli nəsə etmək mümkün deyildir. Ona görə də tələsik 

hərəkət etmək lazımdır. Cinayətkarlar ifşa edilmişdir və özləri də etiraf etdilər ki, 

yanğınlar, həmvətənlərinə və vətənlərinə qarşı digər murdar və qəddar hadisələr 

hazırlayırmışlar. Bu etiraf edənləri, cinayət başında tutulmuş yaramazlar kimi 

əcdadlarımızın qaydalarına uyğun olaraq ölümlə cəzalandırmaq lazımdır. 

Katonun misal çəkdiyi əhvalat Roma tarixinin ən ibrətamiz hadisələrindən 

biridir. Bu əhvalat qədim Roma patritsilərinin nəcib prinsiplərindən söhbət açmaqla, 

onların  dövlət naminə ən böyük fədakarlığa, şəxsi qurbanlar verməyə belə getməsinə 

parlaq misaldır. Həmin hadisə romalıların latinlilərlə apardığı müharibə vaxtına - 

m.ə. 339-cu ilə təsadüf edir. Latinlilər romalılardan cənubda yaşayan bir xalq idi, axı 

romalıların əcdadı sayılan troyalılardan və çar Latinin başçılıq etdiyi yerli xalqdan 

əmələ gəlmişdi. Ona görə də latinlilərlə romalılar bir-birinə çox oxşayırdılar, bu 

oxşarlıq dildə, adətlərdə, hökumətin təşkilində və döyüş aparmaq tərzində özünü 

göstərirdi. Həmin il Avl (bəziləri onu Tit kimi adlandırırlar) Manli Torkvat və Publi 



 115 

Detsi Mus konsulluq edirdilər. Onların hər ikisi görkəmli adamlar idi. Manli patritsi 

olmaqla, qədim Romanın yüksək kübar ailəsinə mənsub idi. O, erkən gəncliyində 

əlbəyaxa döyüşdə Bibliyadakı filistimlilərin Qoliafı kimi özünü tayfasının ən güclü 

pəhlivanı tək təqdim edən nəhəng qallı bir David şücaəti ilə məğlub etmişdi. Manli 

öldürdüyü qallın boynundan asdığı qızıl boyunbağını qənimət kimi özünə 

götürdüyünə görə, o vaxtdan bu mənanı verən Torkvat ləqəbi ilə adlanmışdı. Digər 

konsul Detsi isə plebey idi, bir neçə il əvvəl plebeylər bu yüksək dövlət vəzifəsinə 

seçilmək hüququ qazanmışdılar. Bu 28 il əvvəl Mark Furi Kamillin dövründə - 367-

ci ildə baş vermişdi. Detsi də öz konsul yoldaşı kimi artıq igidlik nümunəsi 

göstərmişdi. Üç il əvvəl o, hərbi tribun kimi legiona komandanlıq etdikdə, konsul 

Korneli Kossu təhlükəli vəziyyətdən xilas etmiş və böyük qələbə çalmaqda ona 

imkan yaratmışdı. Manliyə konsul yoldaşı seçildikdə də, məhz onun bu igidliyi yada 

salınmışdı.  

Hər biri ayrıca qoşuna malik olmaqla, hər iki konsul bir-birilə sıx əlaqədə 

hərəkət etmək niyyətində idi. Onlar qoşun dəstələri ilə birlikdə, Vezuvi dağının 

şabalıd meşəsi ilə örtülmüş ətəyinə gəlib çıxdılar. Səhər açılanda konsullar bir-birini 

tapdı və öz qoşunlarını bir orduda birləşdirmək qərarına gəldilər. Detsi sağ cinaha, 

Manli isə sol cinaha başçılıq edəcək, onlardan hər birinin dəstəsi imkan yarandıqda 

düşmən sıralarına hücum etməli və lazım gəlsə, ölməli idi ki, digər yoldaşının 

qələbəsini təmin etsin. Bu vaxt ciddi bir əmr verildi ki, heç bir romalı öz rütbəsinin 

hədlərindən kənara çıxıb, düşmənlə təkbaşına döyüşə girişməsin. Bu zəruri qayda 

yaratmaq tələbindən irəli gəlirdi. Latinlilər də romalılara hörmət əlaməti olaraq belə 

hərəkət etdilər. Bu əmr verilən vaxt konsulun oğlu gənc Tit Manli latinlilərin başçısı 

ilə qarşılaşdı və başçı onu öz adı ilə çağırıb əlbəyaxa döyüşə dəvət etdi. Gənc Manli 

vaxtilə onun yaşında olan atasının, qalla vuruşda böyük şərəf qazandığını yadına 

saldı və onda da belə bir şərəf qazanmaq həvəsi alovlandı. Bu vaxt o, indi qüvvədə 

olan qərarı pozurdu, həm də onu yaddan çıxarırdı ki, atası qallın çağırışını qəbul 

etmək üçün, buna bütün qaydalara əməl etməklə icazə almışdı. O, nəhayət irəli çıxdı 

və qızğın bir mübarizədən sonra düşmənini öldürdü, onun silahlarını götürüb atasının 

çadırına gəldi və qənimətlərini onun ayağının altına atdı. Lakin yaşlı Manli kədərli 

şəkildə üzünü kənara döndərdi və qoşunları dəvət etdi ki, oğluna xitabən dediyi 

sözləri əsgərlər də eşitsin.  

O, dedi: "Sən Roma xalqını qoruyan intizamı pozmusan və məni məcbur 

edirsən ki, ağır zəruriyyət üzündən ya özümü və özümünkünü, yaxud da ümumi 

təhlükəsizliyə diqqət verməli olduğumu yaddan çıxarım. Roma heç kəsin səhvindən 

ziyan çəkməməlidir. Biz özümüz günahımızı yumalıyıq. Biz ağır, lakin Roma 

gəncləri üçün faydalı olan nümunə göstərməliyik. Məni həm təbii ata məhəbbəti, 

həm də sənin igidliyin müstəsna dərəcədə riqqətə gətirir. Lakin bu vaxtdan konsul 

hakimiyyəti ya sənin ölümünlə bərqərar olmalı, ya da cəzasızlıq ucbatından 

dağılmalıdır. Mən güman edə bilmərəm ki, sən həqiqətən Manlisənsə, xətana görə 

ədalətli mükafatını dəyişdirməklə, hərbi intizamı pozmağını düzəltmək üçün geri 

dönəcəksən. Sonra o, yarpaqlardan düzəldilmiş çələngi qələbə mükafatı kimi 

oğlunun başına qoydu və liktorlara (mühafizəçilərə) əmr etdi ki, oğlunun boynunu 

vursunlar. Əsgərlər ətrafda lal kimi dayanmışdılar. Konsulun oğlu heç bir şikayət 

bildirmədən tabe oldu. O vaxtdan onun ölümü Roma üçün nəcib bir fədakarlıq 
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timsalına çevrildi. Ata oğlunun kəsilib yerə düşən igid başını görüb, latinlilərdən 

alınmış qənimətlərlə örtülmüş bu qəhrəmanın cəsədinə xeyli tamaşa etdi və ordunun 

bu vaxtsız ölümə öz ehtiramını göstərməsinə mane olmadı. Orduda sərt intizam 

yaradıldı. Heç kəs öz rütbəsi həddindən kənara çıxmadı.  

Lakin gənclər qəddarlığına görə, Manliyə nifrət edirdilər. Konsul isə yalnız 

Romanın mənafeyi naminə öz igid oğlunu qurban vermişdi.  

Sonra gedən döyüşlərdə digər konsul - Detsi həlak olduqda, bu bəd xəbərə 

görə, Manli, oğlunun ölümünə axıtmadığı göz yaşlarını axıtdı. Döyüş romalıların 

qələbəsi ilə başa çatdı. Manli latinliləri bütünlüklə Romaya tabe etdi. 45 il sonra isə, 

294-cü ildə döyüşdə həlak olmuş konsulun oğlu Detsi konsul oldu və qallarla 

samnitlərin birləşmiş qüvvələrinə qarşı vuruşdu. Bu döyüşdə qallar ilk dəfə döyüş 

arabalarından istifadə etdiyinə görə romalılar qorxub qaçmağa başladılar. Bu vaxt 

Detsi atası kimi həlak olmağı qərara aldı. O, tək və silahsız şəkildə düşmənin ortasına 

atıldı və düşmən zərbəsindən ölümcül yerə yıxıldı. Bundan sonra romalılar qalları 

qaçmağa məcbur etdilər. Romalılar qəti qələbə qazandı və döyüşdə 25 min nəfər 

düşmən öldürüldü. İki yüz il sonra Tsitseron bunu "insan ağlına sığmayan həqiqi 

qəhrəmanlıq" adlandırdı. Katon da yuxarıdakı tarixi əhvalata, konsul Manlinin vətən 

naminə qeyri-adi nəcib hərəkətinə müraciət edərək, diqqəti ona yönəldirdi ki, 

Romanın qüdrəti məhz belə vətənpərvərliyə və fədakarlığa əsaslanır. Ata və oğul 

Manlilər vətənə sədaqətlərini rəhmsiz görünən ölümlə nümayiş etdirmişdilər. 

Dövlətə qarşı qiyam qaldıranlar isə bu dövlətin xarabalıqları üzərində öz iyrənc 

"səadətini" qurmaq istəyirlər.  

Katon çıxışını bitirdikdən sonra senatorların əksəriyyəti onun rəyini bəyəndi. 

Həmin gün Katonun adı dillərdə gəzirdi. Senatdakı bu müzakirə təkcə Katilinanın və 

onun başçılıq etdiyi qəsdin, ən başlıcası isə Roma dövlətinin taleyini həll etmədi, 

həm də iki böyük və bir-birindən tam fərqli olan şəxsiyyətləri üz-üzə qoydu və 

sonralar birinin məhvinə səbəb olan düşmənçiliyi yaratdı. Katon özünün yenilməzlik 

və var-dövlətə qarşı nifrət prinsiplərinə, Sezar isə mərhəmət prinsiplərinə ömrünün 

axırınadək sadiq qaldı. Katon diktaturaya qarşı mübarizə etdiyindən, Sezarın 

hücumlarına məruz qaldı və özünü intihar etdi, Sezar isə öz düşmənlərini dəfələrlə 

bağışlamaqla yanaşı, respublikaya ölüm hökmü kəsmək istədikdə, dostları və 

silahdaşları  tərəfindən qətlə yetirildi.  

Roma tarixi Katon kimi prinsip fədaisinə və Sezar kimi görkəmli sərkərdə və 

dövlət xadiminə malik oldu. Sezar öz inkişafı üçün əliaçıqlığına borclu idisə, Katon 

öz həyatının təmizliyi ilə məşhurlaşmışdı. Sezarı əgər yumşaqlığı və mərhəməti ilə 

ad qazanmışdısa, digəri ciddilik layəqəti ilə hamıdan seçilirdi. Sezar başqalarına 

kömək etmək, hədiyyə vermək, əfv etməklə özünə şöhrət qazanmışdısa, Katon heç 

vaxt heç kəsə hədiyyə vermirdi, yəqin başqalarından da bunu qəbul etmirdi. Biri özü 

ilə bədbəxtlər üçün sığınacaq rolunu oynayırdısa, digəri isə əclafların gözünün odu 

idi. Sezar sonralar sərkərdə kimi şöhrət tapdısa, Katon qənaətkarlığı, namusu, hər 

şeydən daha çox isə ciddiliyi ilə böyük nüfuz sahibi olmuşdu. Birində güzəşt etməyi, 

digərində isə möhkəmliyi tərif edirdilər. 

Katon qüsur rəmzi kimi varlılarla var-dövlətdə, hakimiyyətdə olanda 

şöhrətpərəstlikdə deyil, tam başqa ləyaqətlərlə, igidlikdə mərdliklə, sadəlikdə 

vicdanlılıqla, var-dövlət yığmaqda təmmanasızlıqla özünü göstərirdi. O, yaxşı 
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görünməyə cəhd etmirdi və ona görə də şöhrət axtarmadığı halda, bu şöhrət onu daha 

inadkarlıqla təqib edirdi. 

Senat Katonun təklifi ilə qərar qəbul etdikdən sonra konsul Tsitseron gecəni 

gözləmədi və triumvirlərə göstəriş verdi ki, edam üçün hər şeyi hazırlasınlar, özü 

Lentulu dustaqxanaya apardı, digərlərini isə pretorlar apardılar. Sonra cəlladlar əmri 

yerinə yetirərək, Lentulu boğub öldürdülər. Tseteq, Statili, Qabini və Tsepari eyni 

qaydada edam edildilər.  

Katilina bu xəbərləri aldıqdan sonra Qalliyaya keçməyi qərara aldı. Lakin o, 

buna nail ola bilmədi və hər tərəfdən qüsur rəmzi kimi dağlarla və düşmənlə əhatə 

olunduğunu görüb, döyüşməyi qərara aldı və qoşunlarına müraciət edərək dedi ki, 

heç bir nitqlə tənbəli cəld, utancağı cəsarətli etmək mümkün deyildir. Təbiət və adət 

qəlbə nə qədər qoçaqlıq salmışsa, bu müharibədə üzə çıxır. Kimi ki, nə şöhrət, nə 

təhlükə maraqlandırmır, o, bütün çağırışlara kardır, ürəkdəki qorxu qulaqları tıxayır. 

O, əsgərlərinə bildirdi ki, iki düşmən qoşunu Romaya, digəri isə Qalliyaya olan 

yolumuzu kəsmişdir və biz dəmirlə özümüzə yol açmalıyıq. İndi azadlığın özü və 

vətən qılınc tutan əlinizdədir.  

Əgər biz qalib gəlsək, bizə hər şey qismət olacaqdır. Əgər qorxudan titrəsək, 

sarsılsaq, hər şey bizim əleyhimizə olacaqdır - öz silahını qoruya bilməyən bir adamı 

nə torpaq, nə bir dost qorumayacaqdır. Düşmənimiz heç də bizim kimi çıxılmaz 

vəziyyətdə deyildir. Biz vətən, azadlıq, həyat naminə döyüşürük, azların hakimiyyəti 

naminə isə hökmən döyüşmək lazım deyildir. Əvvəlki igidliyimizi unutmayıb, gəlin, 

daha cəsarətlə zərbə endirək. İndi qoçaqlıq lazımdır, çünki yalnız qalib müharibəni 

sülhə çevirə bilər. Düşmən sinəsindən öz silahını uzaqlaşdırmaqla, qaçmaqda xilas 

axtarmaq təmiz ağılsızlıqdır. Hər bir döyüş hər şeydən qorxana daha təhlükəlidir. 

Qoçaqlıq özü də divardır. Sizə baxanda, sizin igidliklərinizi yada salanda, məndə 

qələbəyə möhkəm ümid yaranır. Sizin qeyrətiniz, yaşınız, cəsarətiniz, vəziyyətin 

çətinliyi məni ruhlandırır. Əgər tale sizin igidliyinizə iltifatlı olmasa, çalışın ki, 

həyatınızı havayı itirməyin, sizi qoyunlar kimi tutub kəsməsinlər, ancaq kişi kimi 

vuruşun və düşmənə qanlı və hüznlü qələbə bəxş edin.  

Bu sözlərdən sonra o, döyüşçülərini vuruş üçün düzdü, sağ cinahı Qay 

Manliyə tapşırdı.  

Roma senatının göndərdiyi qoşunların başçısı isə at üstündə əsgərlərin 

qarşısından keçərək, onlara təlqin edirdi ki, onlar vətən uğrunda, uşaqları və evləri 

uğrunda silahsız quldurlarla vuruşurlar. Döyüşdə Katilina ilk cərgələrdə dayanmışdı, 

o, qızğın müqavimət göstərirdi. Bu vaxt Manli həlak oldu, Katilina qoşunun 

darmadağın edildiyinə əmin olduqdan sonra, düşmənin üzərinə atıldı və döyüşdə 

aldığı ölümcül yaradan yerə sərildi. Katilinanın cəsədini, öz döyüşçülərinin 

cəsədindən xeyli aralıda, düşmən meyidlərinin yanında tapdılar. Romalılara heç də 

sevinc gətirməyən və qanlı qələbə qismət oldu. Çoxları düşmən cəsədlərinin arasında 

öz dostlarını və qohumlarını tanıdı, digərləri isə şəxsi düşmənlərini gördü. Ona görə 

də qoşuna müxtəlif hisslər - sevinc və kədər, hüzn və şadyanalıq hakim kəsilmişdi. 

Katilinanın qəsdini və bu qəsdin qarşısının alınmasını təsvir edərkən Plutarx 

yazırdı ki, romalılar "yekdilliklə danışırdılar ki, Roma xalqı o vaxtkı sərkərdələrin 

çoxuna, sərvətinə, qənimətlərə və qüdrətinə görə, lakin özünün xilasına və əmin-

amanlığa görə isə təkcə, onu belə böyük və heybətli təhlükədən qurtaran Tsitserona 
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borcludur". Bu əvəzsiz xidmətlərinə görə, konsul Tsitserona minnətdarlıq edildi və 

ona "Vətənin atası" fəxri adı verildi. 

Lakin onun tələsik və qanunsuz həyata keçirdiyi edamlar Romanın xilası ilə 

nəticələnsə də, sonralar onun özünün ittiham edilməsi və əzablara düçar olması üçün 

səbəb rolunu oynadı. Ən ağır anda Romanın xilaskarı olan bir adam, sonralar öz 

düşmənləri tərəfindən qanundan kənar elan edildi. Belə çətin bir anda üzərinə konsul 

vəzifəsini daşımaq missiyası düşən Tsitseron möhkəm bir iradə və cəsarətlə hərəkət 

etməklə, həm də öz konsulluq dövrü barədə yaxşı xatirə qoydu. Onun düşmənləri, 

onu qanunu pozmaqda günahlandıranda belə, onun Katilina qəsdinin qarşısını almaq 

sahəsindəki xidmətlərinin üstündən birdəfəlik xətt çəkə bilmədilər. Roma tarixinin bu 

qorxulu və şərəflə bitən səhifəsini qoparıb atmaq heç kəsə müəyəssər olmadı.  
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POMPEYİN VƏ SEZARIN YÜKSƏLİŞİ 

 

Romanın daxilində bu hadisələr baş verən vaxt dövlət Şərqdə də öz nüfuzunu 

saxlamaq üçün yenidən müharibə aparmağa məcbur olmuşdu. 60-cı illərin sonunda 

romalılar Pont çarı Mitridatla yeni müharibə aparırdılar. Lukull əvvəlcə onun 

üzərində böyük qələbələr çalmışdı, lakin sonralar Roma əsgərləri arasında narazılığın 

yaranması və hərbi əməliyyatların ləng getməsi Mitridata yenidən öz çarlığında 

möhkəmlənməyə imkan verdi. Bu vaxt baş komandanlığın Qney Pompeyə verilməsi 

qərara alındı. Pompey həmin dövrün ən tanınmış şəxsiyyətlərindən biri idi. O, 67-ci 

ildə Aralıq dənizindəki quldurlara qalib gəlməklə, böyük şöhrət tapmışdı, çünki bu, 

ticarət üçün geniş imkanlar açırdı.  

Gənc çağlarında o, Sulla tərəfdarı olmuşdu. Lakin Krassla birlikdə konsul 

olduqda isə Sulla tərəfindən ləğv edilmiş xalq tribunlarının səlahiyyətlərini bərpa 

etmişdi, həm də bu vaxt atlıların məhkəmədə iştirakına imkan yaradılmışdı. Bununla 

da Sulla konstitusiyası ləğv edilmişdi.  

Pompey sərkərdə üçün lazım olan keyfiyyətlərə - hərbi işdə səriştəliliyə, 

igidliyə, nüfuza və bəxti gətirmək kimi xüsusiyyətə malik idi. Həm də Pompeydə 

digər ləyaqətlər də - təmənnasızlıq, özünü müəyyən həddə saxlamaq, vicdanlılıq, ağıl 

və humanistlik var idi.  

Bu dövrdə xalq tribunu seçilən və Pompeyin qaynı olan Metell Nepot 

Pompeyin Şərqdən qayıtması üçün yolları təmizləməklə məşğul olurdu. O, həm də 

Tsitserona qarşı fəal kampaniya başladı və onu Roma vətəndaşlarını qanunsuz olaraq 

edam etməkdə ittiham etdi. Onların mübahisələri bəzən əndazədən çıxırdı. Bu barədə 

Plutarx yazır ki, bir dəfə senatda Metell Nepot ucadan Tsitserona "Axı sənin atan 

kimdir?" sualını verdikdə, hazırcavab Tsitseron belə cavab vermişdi ki, "Sənin 

ananın hesabına bu suala məndən fərqli olaraq, sənə cavab vermək daha çətin 

olacaqdır". Doğrudan da, Romada Nepotun anası təmiz əxlaqa malik olmayan qadın 

kimi tanınırdı. Nepot 62-ci ilin əvvəlində artıq Tsitseronu məhkəməyə vermək 

barədəki niyyətini açıqca bildirirdi. Bu vaxt Sezar da Metelli dəstəkləyirdi. Onlar 

qarşıdakı dövlət çevrilişinə hazırlıq görürdülər, bu çevrilişi isə ordusu ilə Şərqdən 

qayıdan Pompey həyata keçirməli idi. Bu məqsədlə onlar qiyabi olaraq Pompeyin 

konsul seçilməsinə iczaə verilməsinə cəhd edirdilər və istəyirdilər ki, Katilinaya qarşı 

müharibə aparmaq üçün o, Asiyadan geri çağırılsın.  

Lakin bu təklif Katonun ciddi müqaviməti ilə qarşılaşdı. Öz tribun 

toxunulmazlığından istifadə edən Katon və onun bir kolleqası intertsessiya və ya veto 

qoymaq hüququndan istifadə etdilər. Bu vaxt qarışıqlıq düşdü və az qala Katonu 

öldürmüşdülər. Bu qarmaqarışıqlığa səbəb olduqlarına görə, Metell və Sezar öz 

vəzifələrindən kənarlaşdırıldılar və konsullara fövqəladə səlahiyyətlər verildi.  

Bundan sonra Metell Pompeyin arxasınca yollandı. Sezar isə senatın qərarına 

məhəl qoymayaraq, pretor səlahiyyətlərini icra etməkdə davam edirdi və bir azdan o, 

öz vəzifəsinə rəsmi qaydada da bərpa edildi. Katon bu vaxt dövlət hesabına pulsuz 

çörək alanların sayını xeyli artırmışdı və bu dövlətə çox böyük xərclərə başa gəlirdi. 

Bu yolla Katon plebs arasında Sezarın nüfuzunun artmasına imkan vermirdi.  

Katilina tar-mar edildikdən sonra Pompey xahişlə müraciət etdi ki, onun 

gəlməsinə qədər konsul seçkilərini təxirə salsınlar ki, bu seçkilərdə leqatı Mark 
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Pisona köməklik göstərə bilsin. Lakin heç Pompeyin köməyinə də ehtiyac olmadı və 

Pison konsul seçildi. Ancaq Pompeyin qayıtması, onu səbirsizliklə gözləyənlərin 

ümidlərini heç də doğrultmadı. Onlar Pompeyin ordu ilə qayıtmasını və bununla da 

vətəndaş müharibəsinin başlanmasını arzulayırdılar.  

62-ci ilin dekabrında Mitridat üzərində parlaq qələbədən sonra İtaliyaya 

qayıdan Pompey isə senatın və komitsianın heç bir qərarını gözləmədən öz ordusunu 

buraxdı, köhnə qaydalara uyğun olaraq Romaya sıravi vətəndaş kimi qayıtdı və şəhər 

divarının yanında ona triumf keçirməyə icazə verilməsini gözlədi. Qanuna riayət 

etməkdə onun bu hərəkəti yalnız əcdadların adətləri ilə müqayisə oluna bilərdi. Bu 

onun tərəfindən ikinci dəfə təkrar olunurdu. 70-ci ildə də gözlənildiyinə baxmayaraq, 

öz ordusunu buraxmışdı, hər iki dəfə o, yazılmamış Roma konstitusiyasının 

tələblərinə, köhnə adətlərə əməl etmişdi. Tale bir dəfə də - 52-ci ildə ona böyük uğur 

vəd edən bir şans bəxş etmişdi, həmin vaxt o, "kolleqasız" konsul seçilmişdi, qeyri-

məhdud hakimiyyətə malik idi, lakin yenə də bu vəziyyətdən sui-istifadə etmək və 

onu möhkəmləndirib, qeyri-adi konsulluq müddətini uzatmaq istəmədi.  

O, hər şeyə "vicdanlı" qaydada, düzgünlüklə nail olmağa can atırdı. Pompey 

bu hərəkətləri ilə əslində çar tacından imtina edirdi. İlk dəfə olaraq Pompey 

"printsipat" təsis etdi, lakin Avqustun sonralar tətbiq etdiyi printsipatdan bu əsaslı 

surətdə fərqlənirdi, axırıncının printsipatı daha çox monarxiyaya bəzəyirdi və bunun 

təsbit olunmasına yol açırdı. Lakin Pompeyin qanunlara və adətlərə belə ciddi riayət 

etməsi ona heç bir dividend gətirmədi, heç bir şərəf bəxş etmədi. Ona görə də onun 

gəlməsi nə qədər böyük ümidlərlə gözlənilsə də, bir neçə gündən sonra yaddan çıxdı 

və daha aktual hadisələrlə sıxışdırılıb unuduldu.  

Bu vaxtlar Klodi işi deyilən hadisə baş verdi və bu hadisə siyasi atmosferin 

gərginləşməsinə səbəb oldu. Katilina qəsdindən sonra senat əleyhinə olan qüvvələr 

yenə baş qaldırdılar. Kvestor vəzifəsində olan Klodi bundan əvvəl xeyirxah ilahə 

şərəfinə olan bayramda qadın paltarında Sezarın arvadı Pompeya ilə görüşə gəlmişdi. 

Adətə görə isə qadınların keçirdiyi bu bayramda heç bir kişi iştirak edə bilməzdi. 

Klodini tanıyan qulluqçu qız bu işin üstünü açmış və Klodi buradan qaçmışdı. Dini 

adətlərə belə hörmətsizliyə görə Klodi mühakimə olunmalı idi. Nəhayət, 61-ci ilin 

mayında Klodi üzərində məhkəmə quruldu. Onu hər cür əxlaqsızlıqda və 

zinakarlıqda ittiham edirdilər. Hətta Lukull Klodini öz doğma bacısı ilə, bu qadın 

Lukullun özünün arvadı idi, intim əlaqədə günahlandırırdı. Sezar isə arvadı 

Pompeyanı boşadı və səbəbini soruşduqda deyirdi ki, mənim arvadımın üzərinə 

şübhə kölgəsi də düşməməlidir. Klodi hakimləri ələ aldığından, o, bəraət qazandı. 

Məhkəmə prosesində onun Romada olmaması barədə alibisinin yalan olduğunu sübut 

edən Tsitseronla onun düşmənçiliyi başlandı.  

60-cı il üçün konsul seçkisi keçirildikdən sonra Pompeyin iki günlük dəbdəbəli 

triumfu qeyd edildi. İzdihamın qarşısında aparılan iki iri cədvəldə onun böyük 

qələbələri sadalanırdı, o, 22 çar üzərində qələbə çalmış, Roma ərazilərini Fərat 

çayına qədər çatdırmış, dünyanın üç qitəsində torpaqlar zəbt etməklə, dövlətin 

xəzinəsinə daxil olan gəliri 70 faiz artırmışdı. Bundan sonra onun əldə etiyi 

qənimətlər, daş-qaşlar, sərvətlər göstərilirdi. Sonrakı gün isə "diri qənimətlər" 

nümayiş etdirildi. Müxtəlif ölkələrdən olan əsirlərdən sonra, tanınmış əsirlər keçirdi, 

Onların içərisində Mitridatın yeddi oğlu, həmçinin oğlu və iki qızı ilə İudeya çarı 
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Aristobul, Ermənistan çarı Tiqranın oğlu, dəniz quldurlarının başçıları, alban və iber 

knyazları keçirdi. Zəfər çalmış Pompey özü mirvari ilə bəzənmiş döyüş arabasında, 

rəvayətə görə Makedoniyalı Aleksandrın vaxtilə geydiyi tunikada gəlib keçdi. Bu 

Pompeyin nüfuzunun zahiri tərəfi idi, mahiyyətinə gəldikdə isə ona heç nə vəd 

etmirdi. Bu cəhət bir az sonra özünü daha aydın biruzə verdi.  

Lukull Pompeylə köhnə haqq-hesabını çəkmək üçün ona qarşı düşmənçilik 

kampaniyası başladı. Onun torpaq paylanması barədəki qanun layihələri  də keçmədi. 

Aqrar qanun layihəsi üstündəki mübarizə o qədər şiddətləndi ki, tribun Flavi ən 

axırıncı vasitəyə əl atdı və konsul Metelli həbsxanaya salıb, onun senatla təmasına 

imkan vermədi. Bunu görən Pompey öz aqrar qanunundan vaz keçməli oldu.  

Bütün bunlardan sonra Pompey daha tutarlı imkanlar axtarmağa başladı. 60-cı 

ildə Yuli Sezar İspaniyadan Romaya döndü, indi onun vəziyyəti xeyli 

möhkəmlənmişdi. Sezar da Pompey kimi patristi nəslindən idi. O, öz əcdadlarının 

Yulinnin nəslindən olduğunu və İliondan (Troyadan) gəlmə olduğunu göstərməklə, 

onu müqəddəsləşdirirdi. 

Sezarın tayfası olan Yulii patritsilər, başqa sözlə Romanın əvvəlindən 

meydana gələn aristokratiyasının üzvləri idi. Sezarın dövrünə gəlib çıxmış patritsian 

tayfalarının sayı az idi və Yulii tayfası sülalə kimi görünürdü. Qüdrətli kübar 

ailələrinin çoxu patritsian olmasına baxmayaraq, uzun müddət idi ki, patritsi qanı heç 

də siyasi fayda gətirmirdi. Bu, plebslərin tribun kimi qüdrətli instituta malik olduqları 

vaxtdan sonra əsl maneəyə çevrildi. Yulii Sezarlar öz nəsl xəttini ilahə Veneraya 

bağlasalar da, heç də nə varlı, nə nüfuzlu, nə də ehtiram bəslənən nəsl idi.  

Bu dövrdə Roma siyasi karyerasına tələblər və onun qiyməti olduqca yüksək 

idi. Rəqabət isə olduqca qızğın idi, lakin onun potensial faydaları böyük cazibə 

qüvvəsinə malik idi. Pretorluğun və konsulluğun qazanclarından biri əyalətə  

valilik əldə etmək idi, bu isə qarətçilik üçün bol imkanlar yaradırdı. Bütün 

Aralıq dənizi dünyası həqiqətən də Roma kübarlarının və yeni iş adamları sinfinin, 

atlıların sərəncamında idi. Onlar hərbi müqavilələrdən və kənd təsərrüfatı 

vergisindən varlanırdılar.  

Hərbi işçi qüvvə Roma kəndlilərindən toplanırdı. İkinci Puniya müharibəsinin 

(m.ə. 218-201-ci illər) əmələ gətirdiyi viranəlikdən sonra meydana gələn iqtisadi 

inqilab tərəfindən bu sinfin bir hissəsi əmlakdan məhrum edilmişdi Nəticədə 

Romanın idarəedici sinfi daxildə və xaricdə etibarını itirmişdi və ona nifrət edilirdi. 

Roma kübarlığının üzvləri arasındakı ənənəvi rəqabət, avtokratik hakimiyyəti 

ələ keçirmək üçün qızğın yarışla əvəz olundu. Yulii Sezarlar, əslində buna 

qarışmırdılar, baxmayaraq ki, diktatorun əmisi Sekst Sezar 91-ci ildə konsul 

seçilmişdi. Yulii Sezarlar özləri kübar olmalarına baxmayaraq, onlar daim kübarlara 

qarşı olan partiya ilə birləşirdilər.  

Qay Yuli Sezar 100-cü ildə anadan olmuşdu. Onun 16 yaşı olanda atası Qay 

Sezar ölmüşdü. Anası Avreliya kübar qadın idi və Sezar çox şeydə ona borclu idi.  

Onun xalası vaxtilə Numidiya müharibəsinin qəhrəmanı Qay Marinin arvadı 

olmuşdu, özünün birinci arvadı isə Sullanın qatı düşməni Korneli Tsinnanın qızı 

olmuşdu. Sulla Şərq yürüşündən sonra Romaya qaytıdıqda, gənc Sezardan arvadını 

atasına görə boşamağı tələb etsə də, o, diktatorun bu göstərişinə əməl etməmişdi. 

Bunun o vaxtlar onun üçün çox pis nəticə verəcəyi ehtimalına görə, o, Asiya 
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əyalətinə getməyə məcbur olmuş, Kilikiyada hərbi xidmət etmişdi. Vifiniya çarı 

Nikomedin yanında olmuşdu. Hətta onun haqqında belə söhbətlər də gəzirdi ki, gənc 

Sezarla Nikomed cinsi əlaqədə olmuşdur. Yalnız Sulla öldükdən sonra o, Romaya 

qayıda bildi.  

78-ci ildə Romaya qayıtdıqdan sonra Sezar siyasi karyerasına start verərək, 

əyalətdə rüşvətxorluq etdiyinə görə Dolabellanı məhkəməyə verdi. Romada o, 

məhkəmələrdəki müdafiə çıxışlarına görə böyük müvəffəqiyyət qazandı. Onun 

yumşaq və şən maskası altında, cəsarətli və qətiyyətli xarakteri gizlənirdi. Məhz buna 

görə Tsitseron onun fikirlərində və hərəkət tərzində tiran niyyətlərinin olduğunu 

hamıdan əvvəl hiss etmişdi. O, ilk dəfə hərbi tribun seçildikdə xalqın ona olan 

rəğbətini hiss etdi. Bu vaxt o, çoxlu səs almışdı. Bundan başqa o, Marinin arvadı olan 

xalasının dəfn mərasimində, Mari xalq düşməni elan edildikdən sonra ilk dəfə olaraq 

onun təsvirini qaldırmışdı. Arvadı Korneliya öldükdən sonra o, Pompeyaya evləndi, 

Korneliyadan olan qızını isə sonralar Pompeyə ərə vermişdi. Sezar həm də 

bədxərcliyi, əliaçıqlığı ilə ad qazanmışdı.  

O vaxtlarda Roma iki cəbhəyə - böyük qüvvəyə malik olan Sulla tərəfdarlarına 

və darmadağın edilmiş Marinin tərəfdarlarına bölünmüşdü. Sezar Mari tərəfdarlarını 

möhkəmləndirməyi və öz arxasınca aparmağı qərara aldı. Buna görə də senatda çıxış 

edən Lutatsi Katul Sezarı ittiham edərək, dedi ki, "beləliklə, Sezar dövlətə artıq onun 

altını qazmaq yolu ilə deyil, mühasirə maşınları tətbiq etməklə təcavüz edir". Lakin 

Sezar məharətli çıxışı ilə bu ittihamdan yaxasını qurtara bildi. Sonra isə ali kahin 

Metell öldükdə, Sezar da öz namizədliyini irəli sürdü. Seçki günü anası ilə vidalaşan 

Sezar dedi: "Bu gün ana, öz oğlunu ya ali kahin, yaxud da sürgün olunan kimi 

görəcəksən". 

Pretor seçildikdən sonra Sezar idarə etmək üçün İspaniya əyalətini aldı. Alp 

dağlarını keçərkən o, bir yoxsul şəhəri gördükdə, gülərək  dostundan soruşmuşdu ki, 

görən burada da vəzifə üstündə yarış, birincilik üstündə mübahisə, əyanlar arasında 

dava gedir? Sezar onlara tam ciddiliklə dedi ki, "Mənə qalırsa, mən Romada ikinci 

olmaqdansa, burada birinci olmağı üstün tutardım". İspaniyada isə istirahət vaxtı 

Makedoniyalı Aleksandrın fəaliyyəti haqqında yazılanları oxuyarkən gözləri yaşardı 

və dedi ki, "Məgər kədər üçün bu tam əsas deyildirmi ki, mənim yaşımda Aleksandr 

bir belə xalqa hökmranlıq edirdi, mən isə indiyə qədər tutarlı bir şey etməmişəm!" 

Həyatının 33-cü ilində olarkən ölən Aleksandr üç qitənin ərazisini əhatə edən böyük 

imperiya yaratmışdı. 

İspaniyada o, həm hərbi, həm də mülki məsələlərlə ustalıqla məşğul olurdu. 

Belə qayda qoydu ki, borclunun illik gəlirindən üçdə biri onun özünə qalsın, üçdə 

ikisi isə borc verənə çatsın. Sonra o, senatdan xahiş etdi ki, ona qiyabi olaraq konsul 

seçilməyə icazə versin. Buna qarşı birinci olaraq Katon çıxış etdi. Çoxları Sezarın 

xahişinə əməl etmək istədikdə, Katon ikinci dəfə bütün gün davam edən çıxışını 

etməyə məcbur oldu və Sezar triumfdan imtina edərək, konsul seçkilərində iştirak 

etməyi qərara aldı. Bu məqsədlə o, Romaya gəldi, burada Pompey və Krassı 

barışdırdı və onların qüdrətindən istifadə etməyə başladı. Məhz bu yolla ona dövlət 

çevrilişi etmək müyəssər oldu. 

Öz siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün Sezar müqavimət göstərməyən siyasi 

ağaların koalisiyasını yaratmağa nail oldu. Pompey Şərqdə uğurlu missiyasını başa 
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çatdırıb, 62-ci ildə geri döndükdə, öz ordusunu buraxmışdı. Bu vaxt Sezar onunla 

gizli sazişə daxil oldu. Sezar Krassı da partnyorluğa girməyə ustalıqla inandırdı və o 

da ilk Triumvirata daxil oldu. Krass da Pompey kimi Sullanın yanında xidmət 

etmişdi. Lakin o, əvvəllər Pompeyin qatı əleyhdarlarından biri idi. Sezar onların hər 

ikisi ilə yaxşı münasibətdə idi və onları barışdıra bildi. 59-cu ilin əvvəlində Pompey 

Sezarın yeganə qızı Yuliyaya evlənməklə, onunla öz alyansını möhürlədi. Sezar isə 

58-ci ildə konsul olan Lutsi Pisonun qızı Kalpurniyanı aldı. Beləliklə, 60-cı ildə 

Triumvirat meydana gəldi, bu siyasi alyans 53-cü ilə qədər davam etdi.  

Bu Triumvirat Roma siyasi səhnəsində siyasi məqsədlərə çatmağın yeni yolu, 

yeni vasitəsi idi. Həmin siyasi gediş bu üç siyasi xadimə müxtəlif ölçüdə və 

müvəqqəti fayda gətirsə də, dövləti siyasi intriqalara cəlb etdi və nəticədə üfüqdə 

vətəndaş müharibəsi görünməyə başladı. Sezar uzağa gedən planlarını həyata 

keçirmək üçün təkcə dəbdə olan adamları pulla satın almaq vasitəsindən deyil, daha 

məkrli gedişlərdən istifadə etməyi bacarırdı və 49-cu ilin hadisələri bunu aydın 

şəkildə göstərdi. 

Sonralar baş verən vətəndaş müharibəsinə heç də Pompeylə Sezarın 

düşmənçiliyi deyil, onların məhz bu dövrdən başlanan dostluğu səbəb olmuşdu. 

Onlar əvvəlcə birləşdilər, sonra isə bir-birlərinin əleyhinə qalxdılar. Belə bir dəstəyi 

əldə edən Sezar seçkiləri uddu və Bibulla birlikdə konsul elan olundu. Bu vəzifəyə 

keçən kimi o, qaragüruha xoş gəlmək üçün koloniyalar və torpaqların paylanması 

barədə qanun layihələri təqdim etdi. Senat bunlara qarşı çıxdıqda, o, senatın 

iradəsinin əleyhinə, xalqa müraciət etdi. Pompeylə Krassın xalq qarşısında rəyini 

öyrənmək istədikdə, hər ikisi Sezarı dəstəklədiyini bildirdi. Pompey isə əlavə etdi ki, 

kim qılınc qaldıracaqsa, o, təkcə qılıncla deyil, həm də qalxanla çıxış edəcəkdir.  

Sezarın Pompeylə və Pisonla qohumluq əlaqələri Katonu ciddi surətdə 

hiddətləndirdi və o, bəyan etdi ki, nikah əlaqələri ilə dövlətdə ali hakimiyyəti ələ 

keçirən və qadınların köməyi ilə bir-birinə qoşun, əyalət və vəzifələr verən bu 

adamlara dözməyə güc də qalmamışdır. Sezarın konsul yoldaşı Bibul bu qanun 

layihələrinin əleyhinə idi, lakin heç nə əldə edə bilmədi. Pompey Forumu silahlı 

adamlarla doldurduqda, xalq bu qanunları təsdiq etdi. Sezar beş illiyə Qalliyanı idarə 

etməyi və dörd legion aldı. Buna etiraz edən Katonu Sezar həbsxanaya göndərdi. 

Lakin Katona xalqın böyük hörmətini hiss etdikdən sonra, o, bu qərarını ləğv etməyə 

məcbur oldu. 

Sezar Roma tarixindəki ilk siyasi triumviratın təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı 

oldu. Bu ittifaqın yaranması onun təkhakimiyyətliliyinə, monarxiya quruluşuna yol 

açırdı. Pompey və Krassı barışdırmaqla Sezar onları öz məqsədləri üçün istifadə 

etməyə başladı və əslində həqiqi dövlət çevrilişini həyata keçirdi. Məhz triumviratın 

köməyilə o, birinci aqrar qanununu həyata keçirdi. Bu qanuna görə dövlət 

torpaqlarının bölünməsi nəzərdə tutulurdu. Torpaq payları 20 il ərzində alına 

bilməzdi. İkinci aqrar qanuna görə ilk qanunda göstərilməyən torpaqlar da 

bölünməyə düşürdü və çoxuşaqlı ailələrə üstünlük verilirdi. 

Katonun prinsipiallılığı, mətinliyi ona ağır zərbələr dəyməsinə gətirib çıxarırdı. 

Başqalarından fərqli olaraq o, güzəştə getməyi bacarmırdı, öz sarsılmaz mövqeyini 

dəyişdirmirdi, öz nəcibliyini və saflığını heç nəyə qurban vermirdi. Bununla da o, 

şəraitlə ayaqlaşa bilmirdi, ağır zərbələr qəbul edirdi. Yəqin ki, Tsitseron onun 
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haqqında çox dürüst və bir qədər istehza ilə dediyi: "O, yaddan çıxarır ki, Platonun 

dövlətində deyil, Romulun tör-töküntülərinin arasındadır" sözləri sadəlöhvlüyünü 

göstərməkdən daha çox, onun öz mövqeyinə sədaqətindən, öz dövlətini ideal dövlət 

kimi görmək arzusundan xəbər verir.  
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KLODİ QƏSDİ. QALLİYA MÜHARİBƏLƏRİ 

 

Sezarın 59-cu ildəki konsulluğu dövrünün ən biabırçı hadisələrindən biri onun 

arvadının ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham olunan Klodinin xalq tribunu seçilməsi 

oldu. Klodini bu vəzifəyə seçmişdilər ki, Tsitseronu məhv etsinlər. Yalnız Klodi 

Tsitseronu devirdikdən və onun İtaliyadan qovulmasına nail olduqdan sonra Sezar öz 

əyalətinə yollandı.  

Klodinin hakimiyyətdə olması Tsitseronun həyatında və siyasi tərcümeyi-

halında olduqca faciəli rol oynadı. Klodi hələ 60-cı ildə tribunluğu ələ keçirmək 

istəyirdi və bunun üçün plebey zümrəsinə keçdi və bu məqsədlə könüllü surətdə 

patritsilikdən imtina etdi. Lakin həmin il o, buna nail ola bilmədi. 59-cu ildə o, bir 

plebey tərəfindən oğulluğa götürüldü və xalq tribunu seçildi. Sonra isə o, Sezarla 

Pompeyin tapşırığı ilə Tsitseronun və Katonun Romadan uzaqlaşdırılması 

əməliyyatına başladı. Onlar hər ikisi bu adamlar üçün müəyyən qorxu yaradırdı. 

Onların siyasi planlarında artıq Tsitserona yer yox idi. Klodi isə Sezarın arvadı ilə 

olan məhkəmə vaxtından Tsitserona nifrət bəsləyirdi. Katon isə senatın dayağı 

olduğundan, Pompeylə Sezarın ondan zəhləsi gedirdi. Onların hər ikisinin 

uzaqlaşdırılması üçün əlverişli vasitələr tətbiq etmək lazım idi.  

Klodi 59-cu ilin dekabrında xalq tribunu vəzifəsinə başlayan kimi xalqa dörd 

qanun layihəsi ilə müraciət etdi. Bunlardan biri hər ay kasıb əhaliyə paylanan çörəyə 

görə müəyyən haqq verilməsinin ləğv edilməsi, ikincisi, 64-cü ildə qadağan edilmiş 

kvartal kollegiyalarının bərpa edilməsi və yenilərinin təsis edilməsinə icazə 

verilməsi, üçüncüsü, komitsia günlərində səma əlamətlərinin müşahidəsinə icazə 

verilməməsi və nəhayət, dördüncüsü, senatorların siyahısını tutduqda senzorların 

hüquqlarının məhdudlaşdırılması barədə idi. Bütün bu qanunlar 58-ci ilin əvvəlində 

komitsialar tərəfindən qəbul edildi. Bir ay sonra o, yenə qanun layihələri ilə çıxış 

etdi. Bu əslində Katonun kənarlaşdırılmasına yönəldilmişdi. Lakin bu fəxri və məsul 

tapşırıq adı altında gizlədilirdi. Katona tapşırılırdı ki, Kipr adasına getsin və bu onun 

təmiz vicdanı ilə əlaqələndirilirdi. Çünki orada iri məbləğdə pullar və əmlak 

müsadirə edilməli və onlar Roma xəzinəsinə daxil edilməli idi. İkinci qanun isə 

Tsitserona qarşı yönəlmişdi.  

Bu layihədə cəza qoyulmasından - "sudan və oddan məhrum etməkdən", başqa 

sözlə sürgündən söhbət gedirdi və məhkəməsiz Roma vətəndaşlarının edam 

edilməsində məhz günahkar olan magistratlar nəzərdə tutulurdu. Əlbəttə, bu, birbaşa 

Tsitserona aid idi, Katilina qəsdinin iştirakçılarının istintaqsız və məhkəməsiz edam 

edilməsinə günahkar kimi onun məsuliyyətə cəlb edilməsinə yol açırdı.  

Bunlardan başqa o, əyalətlər barədə də qanun layihəsi irəli sürdü. Konsullara 

yeni, daha sərfəli əyalətlər verilməsi nəzərdə tutulurdu. Bununla o, utanmadan 

konsulları ələ alırdı. Bu qanunlar dərc olunduqdan sonra Tsitseron tam qorxuya 

düşdü, matəm paltarı geyinib, özünü alçaldaraq Pisondan və Pompeydən onu 

müdafiə etməyi xahiş etdi, lakin onların hər ikisi bu xahişə rədd cavabı verdilər. O, 

küçədə kasıb və çirkli paltarda hamının qabağını kəsib, onlardan kömək və dəstək 

axtarırdı.  

Tsitseron üçün yeganə çıxış yolu könüllü surətdə Romanı  tərk etmək idi. 

Katon da vəziyyətin çətin olduğunu görüb ona bu məsləhəti verdi. O, həm də qan 
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tökülməsinə yol verməməyi arzu edirdi. Klodi isə şəhərdən kənarda, sirkdə camaatı 

topladı və burada hər iki konsul - Pison və Qabini Katilina tərəfdarlarına divan 

tutulmasını pislədilər. Onlar Sezar tərəfindən müdafiə olundular. Tsitserona qarşı 

olan qanun qəbul edildi, bununla yanaşı əyalətlər haqqındakı qanun da qəbul olundu 

və bu sənədə görə Katon Kiprə göndərildi. Tsitseron isə bu qərar qəbul edilənə qədər 

artıq Romanı tərk etmişdi. Ondan bir az sonra Katon və Sezar da Romadan getdilər, 

Sezar əyaləti kimi Qalliyaya yollandı.  

Onlar getdikdən sonra Klodinin əl-qolu açıldı. Tsitserona qarşı qanun qəbul 

olunan gün onun Romadakı evi yandırıldı, villası qarət edildi, onun könüllü sürgünə 

yollanmasına isə qanuni don geyindirmək üçün Klodi belə qanun qəbul etdirmişdi. 

Bu qanuna görə, Tsitseron bir daha əvvəlki qanunun təsiri altına düşür və beləliklə 

senatın Katilina tərəfdarlarının edam edilməsi barədəki qərarının saxta olduğu elan 

olunurdu. Sürgün olunana, ölüm cəzası qorxusu altında Romadan 500 mil məsafədən 

yaxın olan ərazidə sığınacaq vermək və gələcəkdə nə vaxtsa bu qanuna yenidən 

baxılması və ya ləğvi barədə məsələ qoymaq qadağan olunurdu.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Klodinin bu hərəkətləri Romanın geniş əhali 

təbəqələri tərəfindən müdafiə olunurdu. O, təkcə Roma ilə kifayətlənmirdi, xarici 

siyasət xarakterli məsələlərə də ciddi müdaxilə edirdi. O, bəzi məsələlərdə Pompeylə 

münaqişəyə girməkdən də çəkinmirdi. Bundan bir az sonra isə Sezara qarşı açıq çıxış 

etdi və onun qanunlarını ləğv etməyi təklif etdi. Deməli o, triumviratın üzvləri ilə də 

hesablaşmaq istəmirdi və öz fəaliyyətində əsasən qaragüruha arxalanırdı. Tsitseron 

hətta adamları inandırmağa çalışırdı ki, Klodi qul ordusunu təşkil etmək və onun 

köməyi ilə dövlətin və bütün vətəndaşların əmlakını ələ keçirmək istəyir.  

Tsitseron bir neçə həftə İtaliyanın cənubunda qaldıqdan sonra Brundiziyadan 

Balkan yarımadasına keçdi. Başqa şəhərlərə getmək təhlükəli olduğundan o, 

Makedoniyaya yollandı və yarım ili Fessalonikidə keçirdi. O, buradan şikayət dolu 

məktublar göndərirdi, özünün dediyi kimi "uca yerdən yıxılırdı". 58-cı ilin sonunda 

Pompey onun qayıtması barədə məsələ qoydu, lakin bu qanun layihəsi qəbul 

olunmadı. 57-ci ilin ilk günündə isə senatın ilk iclasında yeni konsul Lentul Spinter 

Tsitseronun qaytarılması barədə məsələ qoydu. Digər konsul da bunu müdafiə etdi və 

Pompey bu məsələdə Klodinin əl-qolunu bağlamaq üçün senatın qərarı ilə 

kifayətlənməyib, məsələni komitsiaya keçirməyi təklif etdi. Xalq yığıncağı yanvarın 

23-nə təyin edilmişdi. Lakin bu ərəfədə Klodi qulların və qladiatorların silahlı 

dəstələri ilə Forumu tutdu, qanlı toqquşma getdi və bir neçə xalq tribunu yaralandı. 

Artıq xalqın Klodiyə münasibəti xeyli soyumuşdu. Hətta xalq tribunu Anni Milon 

zorakılıq hərəkətlərinə görə onu məhkəməyə verməyə çalışdı. Lakin bu cəhd baş 

tutmadı. Ancaq Milon Klodi dəstəsindən qorunmaq üçün özünü silahlı adamlarla 

əhatə etdi. Onların tərkibi klientlərdən, qullardan və azad olunmuş qullardan - 

libertinlərdən ibarət idi. Onun nümunəsindən digər xalq tribunu da istifadə etdi.  

Toqquşmalar, küçə döyüşləri baş verdi və üstünlük artıq Klodinin 

əleyhdarlarının tərəfində idi. Bu vaxt senat Tsitseronun geri qaytarılması barədə qərar 

qəbul etdi və onun bütün hüquqları və əmlakı bərpa edildi. Pompey onun 63-cü ildə 

dövləti xilas etməsini ən güclü arqument kimi göstərdi. Senturiat komitsiaları da belə 

qərar qəbul etdi.  
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Beləliklə Tsitseronun 17 aylıq sürgünü başa çatdı. Onu böyük sevinclə 

qarşılayırdılar. O, bundan olduqca məmnun idi. Öz nitqində o göstərdi ki, o, 

Romadan sürgün olunduqda, onunla birlikdə elə bil ki, qanunlar, məhkəmələr, 

magistratların hüquqları, senatın nüfuzu, azadlıq və hətta bol məhsul də yoxa 

çıxmışdı. Onun barəsində xalqın yekdilliyini qeyd edərək deyirdi ki, bu qərarla elə 

bil o, pilləkənlərlə göyün özünə qalxır.  

İndi onda əvvəlki pessimizmdən əsər-əlamət qalmamışdı, o, Romadan 

uzaqlaşmasını vətəndaş müharibəsinə bəhanə verməmək, çoxlu insanın qanının 

axıdılmasına səbəb olmamaq üçün etdiyini deyirdi və göstərirdi ki, o razı idi ki, 

"vicdanlı adamlar öz talelərindən ümidsizliyə qapılınca, mənim vəziyyətimə göz yaşı 

axıtsınlar".  

Lakin zaman keçdiyi kimi, əvvəlki Tsitseron nüfuzu da əriyib keçən ilin qarı 

kimi sonrakı dövr üçün əhəmiyyətsiz bir şeyə çevrilmişdi. Ona qarşı Klodinin 

hücumları əvvəlki təsirə malik olmasa da, dayanmamışdı, hətta bir dəfə ona küçədə 

fiziki hücum edilməsi baş vermişdi. Tsitseron da bunu cavabsız qoymadı. Klodi 

şəhərdə olmayanda Kapitolidə xalq tribunlarının fərmanları və qərarları olan lövhələr 

dağıdıldı, onların arasında Tsitseronun sürgün edilməsi barədəki qərar da var idi. 

Şəhərdəki toqquşmalar da getdikcə çoxalırdı.  

Bu dövrdə senatın da nüfuzu yüksəlirdi. Pompeyə Romanı ərzaqla təmin 

etmək səlahiyyətləri verilmişdi. Triumviratın içərisində də çat əmələ gəlməyə 

başlamışdı. Pompeylə Krassın münasibətləri xeyli korlanmışdı, Sezarla Pompey 

arasında da münasibətlər soyumuşdu.  

Plebs tribunu Publi Vatsininin köməkliyi ilə Sezara idarə etmək üçün Tsizalpın 

Qalliyası (bu ərazi Alp dağları, Apennin yarımadası və Adriatik dənizinin arasında 

idi) və İlliriya verildi. Onun burada qalması 54-cü ilin fevralına qədər davam 

edəcəkdi. Transalpin Qalliyasının valisi qəflətən öldükdə, bu əyalət də Sezara verildi. 

Tsizalpin Qalliyası Sezara hərbi əsgər yığmağa imkan yaradırdı, Transalpin Qalliyası 

isə Romanın şimali-qərb sərhədləri arxasında olan əraziləri işğal etmək üçün tramplin 

rolunu oynayırdı.  

58-ci və 50-ci illərin arasında Sezar Qalliyanın Reynin sol sahilində olan digər 

ərazilərini də işğal etdi və onları səmərəli qaydada özünə tabe etdirdi. Belə ki, 49-cu 

illə 31-ci il arasındakı vətəndaş müharibələri dövründə bu ərazi passiv şəkildə Roma 

idarəçiliyinin altında qalırdı. Sezarın nailiyyəti olduqca heyrətləndirici idi, çünki 

romalıların Şimali Avropa barbarları üzərində elə bir hərbi üstünlüyə malik olması 

güman edilmirdi. Həqiqətən də Qalliya süvariləri romalılarınkından üstün idi. 

Romanın hərbi üstünlüyü isə strategiyaya, taktikaya, intizama və hərbi mühəndisliyə 

əsaslanırdı. Həm də Roma çox sayda kiçik müstəqil dövlətlərlə separat qaydada 

sazişlər bağlamışdı. Bu müvəffəqiyyət Sezarın karyerasında mühüm rol oynadı. O, 

Roma dövlətini və nəzərdə tutduğu Yunan-Roma dünyasının qalan hissəsini yenidən 

qurmaq işi üçün öz əl-qolunu sərbəst saxlayırdı.  

58-ci ildə Romanın 125-ci ildə qoyulan şimali-qərb sərhədi Alp dağlarından 

aşağıda, Rona çayının yuxarısından Pireneyədək uzanırdı. Sezar həmin ili bu xəttdən 

uzaqlara müdaxilə etdi, əvvəlcə geri Helvetsiyaya cumdu, sonra o, german sərkərdəsi 

Ariovisti Reyndən aralıda darmadağın etdi. 57-ci ildə Sezar şimalda Qalliya xalqının 

Belçika qrupunu özünə tabe etdi, onun köməkçisi Publi Litsini Krass isə indiki 
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Normandiya və Breton adlanan regionları işğal etdi. 55-ci ildə Koblentsdən bir az 

aşağı Reyn çayında körpü salıb, çayın o tərəfindəki Almaniyaya hücum etdi və 

şimali-şərqdə qiyam qaldıran qalları özünə tabe etdirdi, ikinci yürüş üçün yenə Reyn 

üstündə körpü saldı.  

Sezarın Qalliya müharibəsində böhran 52-ci ildə başlandı. Mərkəzi Qalliyanın 

əhalisi özünə Versinqetoriks kimi milli lider tapdı. Qallar Roma qüvvələrini 

Sezardan kəsib ayırmağı planlaşdırırdılar. Bu vaxt o, qışı Alp dağlarının o biri 

tərəfində keçirirdi. Vetsinqetoriks həlledici döyüşdən qaçmaq və romalıları öz 

təchizat mənbələrindən kəsib ayırmaq yolu ilə, onları mühasirəyə almaq və məğlub 

etmək istəyirdi. Bu həm süvari əməliyyatları, həm də "yanan torpaq" metodu ilə 

həyata keçirilməli idi. Lakin o, öz həmvətənlərini bu acı siyasəti tam şəkildə qəbul 

etməyə inandıra bilmədi.  

Sezar Versinqetoriksi indiki Klermon-Ferranın yaxınlığındakı Gerqoviyada 

mühasirəyə aldı. Romalıların buranı tutmağa cəhd etməsi uğursuz oldu, onlar böyük 

itki ilə geri oturduldular. Bu Sezarın Qalliyada ilk iri məğlubiyyəti idi. Sezar sonra 

Roma ordusu üzərinə olan hücumu dəf etdi və Aleziyada Versinqetoriksi mühasirəyə 

aldı. Aleziya Dijondan şimali-qərbdə yerləşirdi, böyük təbii müdafiə mövqeyinə 

malik idi və iri Qalliya ordusu onu xilas etməyə gəldi. Lakin bu ordu Sezar 

tərəfindən geri oturduldu və pərən-pərən edildi. Bu vaxt Vestinqetoriks təslim olmaq 

məcburiyyətində qaldı.  

52-51-ci illərin qışında və 51-ci kampaniyası mövsümündə Sezar qaldırılan bir 

neçə qiyamı yatırtdı. 50-ci ili o, yeni işğal edilmiş ərazidə keçirdi. Bundan sonra o, 

vətəndəki opponentləri ilə haqq-hesabı çürütməyə hazır idi. Axı Qalliya işğalları 

vaxtı da Sezar vətəndə öz mövqeyini qoruyub saxlamaq və yaxşılaşdırmaqla məşğul 

olurdu. O, Qalliyanın qarət edilməsindən artan şəxsi var-dövlətinin bir hissəsini 

Romadakı öz siyasi agentlərinə sərf edirdi.  

Onun qələbələri şərəfinə senat Romada on beş günlük bayram keçirilməsini və 

dua oxunmasını qərara aldı. 

Lakin triumvirilərin ittifaqı özünü qəribə aparırdı. Pompey Sezarın xəbərdarlıq 

edən yürüşlərindən narahat olmağa başladı. Krass da Pompeyə belə münasibət 

bəsləyirdi. Bunları yoluna qoymaq üçün 56-cı ildə Lukada triumvirlərin görüşü 

keçirildi. Görüşdə çoxlu senator və digər vəzifəli şəxslər iştirak edirdi. Görüşün 

qərarına görə Pompey və Krass 55-ci ilə konsul seçilməli və beş illiyə Pompey 

İspaniyanı, Krass isə Suriyanı idarə etməyə götürməli idi, Sezarın Qalliyadakı 

səlahiyyətləri isə daha beş illiyə uzadılırdı. Bu müddət qurtardıqdan sonra yenə 

Sezara konsulluq vəd edilirdi. Lakin bütün bu qarşılıqlı xidmətlər və güzəştlər nəinki 

üçlüyün möhkəmlənməsinə kömək etmədi, hətta bu ittifaqın dağılması əlamətlərini 

yaratdı.  

Romada da vəziyyət getdikcə gərginləşirdi. Klodi və Milonun silahlı 

dəstələrinin toqquşmaları kəsilmək bilmirdi. Klodi indi Pompeyin və Tsitseronun 

əleyhinə açıq çıxış etməyə başlamışdı. 56-cı ildə edil seçilən Klodi Milonu 

zorakılıqda ittiham edərək, məhkəməyə verdi. Pompey Milonu müdafiə etməyə cəhd 

etdi, lakin buna müvəffəq ola bilmədi. Əvəzində Klodi onu Roma əhalisini acından 

qırmaqda təqsirləndirdi. Milon tərəfdarları buna savaşla cavab verdilər. Tsitseron isə 

Klodinin təhriki ilə sürgün edilmiş Sestini uğurla müdafiə etdi və o, bəraət qazandı. 
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Bu vaxt o, Klodiyə qarşı kəskin hücumlar etdi. Ümumiyyətlə, Tsitseron müdafiəçi 

kimi çıxış etdiyi bütün məhkəmə proseslərində Klodiyə toxunmadan keçinmirdi. 

Klodi isə bunlara daha həyasızcasına reaksiya verirdi. Yenə o, Tsitseronun evini 

uçurmağa cəhd etdi. Tsitseron öz dayaqlarını möhkəmləndirmək üçün Sezara qarşı 

xüsusi rəğbət işarələri verməyə başladı. Çünki Qalliya qələbələrindən sonra ona 

senatın da münasibəti dəyişmişdi.  

Triumviratın qərarlarına gəldikdə senat Sezarın səlahiyyət müddətini artırdı və 

Pompeylə Krass 55-ci ilə konsul seçildilər. Krass hərbi şöhrətini artırmaq üçün 

konsulluq müddəti qurtarmamışdan, öz əyaləti Suriyaya getdi ki, oradan Parfiyaya 

qarşı müharibəyə hazırlaşsın. Pompey isə şəhərdə qaldı və öz əyalətini leqatları 

vasitəsilə idarə edirdi. Onun konsulluğu dövründə Romada ilk daşdan tikilmiş teatr 

açıldı və tamaşaya 500 şir və filin döyüşü çıxarıldı.  

Lakin Romanın küçələrində toqquşmalar ara vermirdi və şəhərdə anarxiya 

şəraiti getdikcə artırdı. 53-cü ildə Mesopotamiyadakı Karra yaxılığında Krass 

parfiyalılar tərəfindən ciddi məğlubiyyətə məruz qaldı, özü isə ölkənin içərisinə çox 

irəlilədiyi halda, nəinki döyüşü uduzdu, həm də həlak oldu. Son onilliklərdə bu 

Romanın ən ağır məğlubiyyəti idi və parfiyalılarla ilk müharibə onlar üçün olduqca 

uğursuz olmuşdu. Ümumiyyətlə, Romanın Parfiya ilə sonrakı toqquşmaları da ona 

nəinki heç bir şərəf gətirmədi, ancaq biabırçılıq bəxş etdi.  

55-ci və 54-cü illərdə isə Sezar iki dəfə boğazı keçərək Britaniyaya daxil 

olmuşdu, lakin bu yürüş elə bir ciddi nəticə ilə yekunlaşmamışdı. Əlbəttə, Sezar ilk 

sərkərdə idi ki, Britaniya adalarına keçmiş və oranı zəbt etməyə başlamışdı. 

Ümumiyyətlə, Sezar ilk Roma sərkərdəsi idi ki, işğalları Şərqdən, Aralıq dənizi 

ətrafından Qərbə, Avropaya keçirmiş və bu qitədə olduqca böyük ərazilər zəbt 

etmişdi. Lakin o, Britaniyada çox qalmadı və barbarların çarına bac ölçüsü qoyub, 

adanı tərk etmişdi.  

Qalliya müharibələrində onun böyük sərkərdəlik istedadı özünü parlaq şəkildə 

nümayiş etdirdi. O, müharibədə ən kiçik üstünlükdən də istifadə etməyi bacarırdı və 

xüsusən şəraitin əlverişli olmasından məharətlə istifadə edirdi.  

Qall şəhəri Aleziyadakı qələbəsi ona böyük şöhrət gətirdi. Burada 

Versinqetoriksin başçılığı altında qall tayfalarının birləşmiş üç yüz minlik qüvvəsi 

cəmləşmişdi, şəhərin özündə isə əlavə yüz yetmiş min adam var idi. Sezarın sayca 

çox az olan qoşunları bu iki iri qüvvənin arasında qalmışdı. Ona görə də o, iki divar 

tikdirməli oldu, birini şəhərə qarşı, digərini isə öz üstünə gələn qallara qarşı. O, yaxşı 

başa düşürdü ki, düşmənin bu iki iri qüvvəsi birləşsə, o, məhv olacaqdır. Lakin Sezar 

əvvəlcə divarın bayırlarında olan qüvvələri darmadağın etdi və köməksiz qalan şəhər 

50-ci ildə təslim olmağa məcbur oldu.  

Qalliyanın işğal edilməsi böyük əhəmiyyətə malik idi. Burada aparılan və on 

ildən az müddətdə gedən müharibə ərzində Sezar hücumla, Plutarxın yazdığına görə, 

800 şəhər tutmuş, üç yüz tayfanı özünə tabe etmiş, üç milyon nəfər düşmənlə 

vuruşmuş, onlardan bir milyonunu döyüş cəbhəsində məhv etmiş və bir o qədər də 

əsir götürmüşdü. Bu qələbələri əldə edən ordu da qalibiyyətli və yüksək döyüş 

qabiliyyətinə malik olan bir orduya çevrilmişdi. Lakin baş verən ümumi qall üsyanı 

uzun illər ərzində əldə edilən qələbələri itirmək təhlükəsi yaratdı.  
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Bütün bu dövrdəki baş verən hadisələr qüvvələr nisbətini dəyişdirdi, üçlük 

ittifaqını parçaladı, sonra isə bu ittifaqın tam süqutuna səbəb oldu. Bu vaxt Tsitseron 

diktatura təhlükəsini daha aydın hiss edirdi. 53-cü ildə konsul seçkiləri ilə əlaqədar 

siyasi mübarizə daha da gərginləşdi. İddiaçılardan biri də Milon idi, Klodi isə özünü 

52-ci ilə pretor seçilməyə namizəd irəli sürdü. Lakin həmin il, əvvəlki illər kimi ali 

magistratsız başlayır, çünki qarışıqlıq olduğundan konsullar seçilməmişdi. Bu onsuz 

da gərgin olan vəziyyəti bir qədər də ağırlaşdırırdı.  

Həmin ilin yanvarında Romadan bir qədər aralı Appi yolunda iki düşmən - 

Klodi və Milon təsadüfən qabaqlaşırlar. Klodi şəhərə qayıdırdı, onu qulları və silahlı 

adamlar müşayiət edirdi. Milon isə Romadan gedirdi və onu böyük qul dəstəsi 

müşayiət edirdi. Bu vaxt onların Milonun qulları ilə sözləşməsi baş verir və Klodi 

bunu öyrənmək istədikdə, onun kürəyinə xəncərlə zərbə vururlar. Yol ətrafındakı 

yeməkxanaya aparılan Klodini, burada Milonun adamları tam qətlə yetirdilər. Bu 

hadisə Romanı həyəcana qərq etdi, bu iğtişaşlara çevrildi və bir neçə gün davam etdi. 

Milon buna baxmayaraq konsul seçilmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırdı. Lakin 

camaat onun evini yandırmaq istədi. Bu vaxt senat yenə fövqəladə tədbirlərə əl 

atmağa məcbur oldu və Pompeyi "kolleqasız" konsul elan etdi, bu yumşaq diktatura 

forması idi.  

Bir qədər sonra Milon məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edildi. Məhkəmə 

prosesində Tsitseron Milonun müdafiəçisi kimi çıxış edirdi, məhkəməyə sədrliyi isə 

Pompey edirdi. Tit Anni Milonun müdafiəsinə həsr olunmuş nitq dəyəri və ədəbi 

zənginliyi ilə Tsitseronun Katilinaya qarşı olan nitqlərindən heç də geri qalmır. O, 

özünün müdafiə nitqinə bu sözlərlə başlayır ki, belə igid adam olan Tit Milon 

haqqında, o adam ki, vətənin xeyrini öz həyatından üstün tutur, belə utancaqlıqla 

nitqə başlamağım bir qədər ayıb olsa da, mən onunla mənəvi qüvvə sahəsində 

müqayisə olunmaqla, onu müdafiə etməliyəm. O, sözünə davam edərək dedi ki, əgər 

bu prosesi mən Milonun əlyhiinə olan bir hadisə kimi hesab etsəm, onda belə çıxır ki, 

hər cür güc silahdadır, nitqə isə heç bir yer yoxdur. Sonra o, Klodinin və onun 

tərəfdarlarının ifşasına keçir: "Bizə yad və düşmən olan bir adamlar növü vardır ki, 

onları Publi Klodinin qarətlərdəki, ev yandırmaqlarındakı, ümumi talanlardakı 

quduzluğu qidalandırmışdır. Məhkəməyə müraciət edərək deyir ki, hörmətli 

hakimlər, siz ruhdan düşməyin, əgər sizə qorxu hopmuşdursa, bu qorxunu özünüzdən 

silkələyin, tökün... Siz əyani şəkildə görəcəksiniz ki, Klodi Milona necə buxov 

düzəldirdi, mən sizdən xahiş etməyəcəyəm ki, Milonu keçmiş xidmətlərinə görə 

bağışlayın, mən sizin yadınıza salmayacağam ki, siz Klodinin özünüz üçün xilasedici 

olan ölümünü Milonun adına yazmayın, ancaq xalqın bəxti gətirməyi hesabına yazın.  

Sonra natiq Milonun hərəkətlərinə haqq qazandırmaq üçün insanın özünü 

müdafiə hüququna əl atır və güclü məntiqi ilə qətli məhz bununla əlaqələndirmək 

istəyir. "Belədir ki, hakimlər, belə bir qanun vardır, bu qanun bizim tərəfimizdən 

yazılmamışdır, ancaq bizimlə bir yerdə doğulmuşdur, onu biz eşitməmişik, 

oxumamışıq, öyrənməmişik, təbiətin özündən almışıq, əxz etmişik, mənimsəmişik. 

Bu qanun bizdə öyrənməkdən deyil, anadan olandan bizimlədir, biz onunla tərbiyə 

olunmamışıq, bu qanun bizə hopmuşdur və bu qanun deyir: əgər bizim həyatımız 

fitnədən, zorakılıqdan, quldurun və ya düşmənin qılıncından təhlükədədirsə, özünü 

qorumaq üçün hər bir vasitə qanunidir və düzgündür. Silah danışan vaxt qanunlar 
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susur. Gözləyənə ədalətsiz cəza, düzgün cəza gələnə qədər ona qorxu yaradırsa, bu 

qanunlar onları gözləməyi məsləhət görmür".  

Sonra o, məhkəməyə bildirir ki, Klodi öz qatı düşməni Milonun hökmən 

konsul seçiləcəyindən qorxub, onu öldürmək qərarına gəlmişdi. Natiq hətta Klodinin 

ölümü ilə nəticələnən toqquşmada bütün günahları ölənin üzərinə yıxmağa çalışır və 

göstərir ki, belə bir anda Milonun qüvvələri Klodiyə cavab verməli  oldular. O, deyir 

ki, onsuz da bu Milona kömək etməyəcəkdir, nə etmək olar ki, onun belə taleyi 

vardır, o, vətəni və sizi xilas etməyincə, özünü xilas edə bilməzdi. Əgər bu qanuna 

ziddirsə, onu müdafiə etməyə mənim gücüm çatmayacaqdır. Əgər zorakılıqdan nəyin 

hesabına olursa-olsun öz başını, bədənini və həyatını qorumağa savadlı adamlara 

ağıl, barbarlara zəruriyyət, yadellilərə adətlər, vəhşi heyvanlara isə təbiətin özü 

məsləhət görürsə, siz canilərlə üz-üzə gələn hər kəsi onların ya qılıncından, yaxud da 

sizin hökmünüzdən məhvə məhkum etmək istəmirsinizsə, belə bir halda baş verən 

hadisəni cinayət hesab edə bilməzsiniz. Belə olsaydı, onda əlbəttə ki, Milon öz başını 

ona dəfələrlə hücum edən Klodinin bıçağı altına qoysaydı, daha yaxşı olardı, nəinki 

ölümdən xilas olduğuna görə sizdən ölüm qəbul edəydi". Tsitseron sonra iddia edir 

ki, Klodinin sağ qalması Milon üçün xeyirli idi, Klodiyə isə çox lazım idi ki, Milon 

həlak olsun. Klodidə zorakılıq, Milonda isə müdafiə daimi adət idi. Müdafiəçi sonra 

öz-özünə sual verir ki, bəs niyə Klodi qalib çıxmadı? Çünki heç də həmişə quldur 

yolçunu öldürmür, bəzən yolçu da qulduru öldürür. Sonra Klodinin ictimai təhlükə 

mənbəyi olduğunu sübut etməyə çalışır və deyir ki, əgər Klodi hakimiyyətə gəlib 

çıxsaydı, siz dua edərdiniz ki, o, sizin malikanələrinizə, evinizə və əmlakınıza deyil, 

müttəfiqlərimizin, digər xalqların və çarların üzərinə öz qəzəbini tökəydi. Əmlak? 

Yox, allaha and olsun, o, özünün azğın ehtiraslarını sizin uşaqlarınızın və 

arvadlarınızın üzərinə tökəcəkdi. Mənə isə hakimlər, sizə yalvarmaqdan və and 

verməkdən başqa nə qalır? İgidə, onun barəsində xahiş etmədiyi mərhəməti göstərin, 

təkcə mən onun iradəsinin əleyhinə olaraq bu barədə xahiş edirəm və yalvarıram. 

Bizim ümumi ağlaşmamızda Milon bir damla da göz yaşı tökməsə də, o, üzdən 

sarsılmasa da, səsi qüvvətli, nitqi dəyişməmiş qalsa da, bunu görəndə qəzəblənməyin, 

bəlkə də onun köməyə daha böyük ehtiyacı vardır. Hətta qladiator döyüşlərində, heç 

tanımadığımız adamların taleyinə və qismətinə baxanda, biz adətən titrəyənlərə, 

aman barədə xahiş edənlərə və yalvaranlara nifrət edirik, lakin qoçaq, igid və ölümə 

yüngül qaydada gedənlərə, o adamlar ki, bizim ürəyi yanmamıza başqalarından fərqli 

olaraq ehtiyac duymur, biz həmin adamların həyatını saxlamağa çalışırıq. Məgər 

vətəndaşların ən igid olanlarına bizim ürəyimiz yüz dəfə artıq yanmamalıdırmı? 

Milonu mənim göz yaşlarım həyəcanlandırmır. Onun ruhunun möhkəmliyi 

deyilməyə sığmır, onun üçün sürgün igidliyə yer olmayan hər məkandır, ölüm onun 

üçün həyatın təbii sonudur, cəza deyildir. O, təbiətən elədir, siz hakimlər isə nəyə 

ürəklənirsiniz? Milon haqqında xatirəni saxlayıb, onun özünü kənara atmağamı? Onu 

istəyirsiniz ki, onu doğub törəyən şəhərə yox, onun igidliyini qəbul edən şəhərə şərəf 

gəlsin... Sizə yalvarıram, ona yol verməyin ki, onun qayıdışı mənə sürgündən acı 

olsun. 

Tsitseron nitqini bu sözlərlə qurtardı: "Hakimlər, sizin amanınıza layiq olan ən 

igid adam budur: o, deyir, ki, yox, yox, təkcə qoy Klodi layiq olduğu cəzanı alsın, 

mən isə, lazımdırsa, öz üzərimə layiq olmadığım cəzanı götürərəm. Vətən üçün 
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doğulan bir adam vətəndə olmasa da, vətən uğrunda həlak olacaqdırmı? Onun ruhu 

barədəki xatirə bizimlə qalacaq, onun cəsədi üstündəki abidə İtaliyada 

olmayacaqdırmı? Siz də buna dözəcəksinizmi? Sizdən kimsə, hansısa başqa bir 

şəhərin onu özündə qəbul etməyə şad olduğu bir adamı, Romadan sürgün etmək 

cəzasına məhkum edəcəkdirmi? O diyar xoşbəxtdir ki, bu kişini qəbul edəcəkdir, o 

diyar nankordur ki, onu qovur. O diyar bədbəxtdir ki, onu itirir. Lakin kifayətdir! 

Göz yaşlarım məni danışmağa qoymur. Milon isə göz yaşları ilə onu müdafiə etməyi 

qadağan edir. Beləliklə, hakimlər sizə yalvarıram və and verirəm, Sizin ürəyinizin 

dediyinə səs verməyə qorxmayın və inanın, Sizin mərdliyinizi, ədalətinizi, 

doğruluğunuzu bu məhkəməyə ən namuslu, ən müdrik, ən cəsarətli vətəndaşları 

seçənlər bütünlüklə qiymətləndirəcəklər". Lakin Tsitseronun bu parlaq nitqi də 

Milonu müdafiə edə bilmədi. Milon ittiham olundu və sürgünə yollanmağa məcbur 

oldu. Borclarını ödəmək üçün onun əmlakı satışa qoyuldu.  
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SEZARIN HAKİMİYYƏTİ QƏSB ETMƏSİ 

 

Pompeyin təkbaşına konsulluğu dövründə bir sıra qanunlar, xüsusən adamların 

pulla ələ alınmasına görə cəzanın güclənməsi barədə qanun qəbul edildi. Lakin belə 

bir səlahiyyətə malik olduğu dövrdə belə, onun senatla və optimatlarla münasibəti o 

qədər də yaxşılaşmadı. Yüksək vəzifələrə seçkinin və əyalətlərin bölünməsinin yeni 

qaydaları isə Sezarın əleyhinə istifadə oluna bilərdi. Bu qanuna görə, konsulluqdan 

beş il keçənə qədər əyaləti idarə etmək hüququ qala bilməzdi. Ona görə də əyalətlər 

daha köhnə olan konsullar arasında bölünməyə başlandı və gözlənilmədən Tsitseron 

da belə əyalət aldı. Senatın qərarı ilə 51-ci ilin əvvəlində Tsitseron prokonsul kimi 

Kilikiya əyalətinə göndərildi. O, buraya gəlib çıxdıqdan sonra, Roma üçün 

darıxmağa başladı. Lakin gözlənilmədiyi halda onun prokonsul vəzifəsi siyasi 

bioqrafiyasına xeyli şərəf gətirən səhifələr yazdı. Burada onun işgüzarlığı, ədaləti və 

güzəştə getmək bacarığı daha bariz şəkildə özünü göstərdi. Əyalətin şəhərlərində 

artıq xərcləri ləğv etdi, vergini xeyli azaltdı. Özünün təmmənasızlığı ilə o, Kilikiyada 

xüsusi hörmət qazanmışdı. O, özünü çox sadə aparırdı, əyləncələrə vaxt ayırmırdı, 

istirahəti isə yalnız təbii ehtiyacdan irəli gəldikdə edirdi. O, heç kəsi çubuqla 

cəzalandırmırdı, heç kəsi söymürdü, ümumiyyətlə, biabırçı və ləyaqəti alçaldan 

cəzalara əl atmırdı.  

Əyalətdə yaşayanlar isə bir qayda olaraq Roma canişinlərinin qəddarlığına, 

tamahkarlığına və eyş-işrət aludəçiliyinə öyrənmişdilər. Ona bu dövrdə bir sərkərdə 

kimi də məşhurlaşmaq qismət oldu. Tsitseron Amanın dağlı tayfalarına qarşı 

mübarizə aparmalı oldu və Makedoniyalı Aleksandrın 333-cü ildə Persiya çarı III 

Dara üzərində çaldığı parlaq qələbədən sonra məşhurlaşmış İss yaxınlığında o, 

dağlıları məğlubiyyətə uğratdı. Bu vuruşdan sonra döyüşçüləri onu imperator 

adlandırdılar və bu hərbi titul ona zəfəri qeyd etməyə icazə verirdi. Bundan sonra o, 

iri bir qalanı da tutdu. Lakin bütün bunlar Romanın coşqun siyasi mühitinə öyrənmiş 

Tsitseronun qəlbini o qədər də cuşə gətirmirdi və ona görə də müddəti qurtaran kimi, 

heç 16 ay keçməmiş vətənə qayıtdı.  

O, vətəndaş müharibəsinin yaxınlaşmasını könlünün bütün qəsəmələri ilə hiss 

edirdi. İtaliyanın cənubunda o, iki dəfə Pompeylə görüşüb, onu Sezarla barışığa, 

kompromissə dəvət etsə də, heç nəyə nail olmamışdı. Ona görə də o, formal 

qaydalardan istifadə edərək senata da getmirdi ki, 49-cu ilin qasırğa iyi verən bir 

atosferində senatın iclaslarında iştirak etməsin və burada ya Sezarın, ya da Pompeyin 

tərəfini saxlamalı olmasın.  

Lakin tarixi təcrübə göstərir ki, siyasi sarsıntıların yaxınlaşdığı və ya cərəyan 

etdiyi bir dövrdə neytral mövqe seçmək ən ağılsız addımdır, çünki bu mövqe 

mübarizə aparan hər iki tərəfi narazı saldığından, bu tərəflər hər kəsdən öz 

mövqelərinə kömək, başqasına qarşı müqavimət gözlədiyindən, həmin adamdan həm 

qalib və həm də məğlub olan tərəf qisas almağa cəhd edir və belələri hətta 

düşməndən də daha tez, bir başa hücum və ya fitnəkarlığın qurbanı olur. Çünki 

neytrallığa üstünlük verənlərin bu siyasi qalxanı əncir yarpağından düzəldilmiş 

kimidir, adi bir zərbə onun altında gizlənəni ya öldürür, ya da ağır yaralayır. Ona 

görə də, siyasi mübarizənin qızışdığı və kulminasiya nöqtəsinə çatdığı bir vaxtda, hər 

iki tərəfdən uzaqlaşmağa çalışan adam buna nail olduqda, hamıdan daha tez və 



 134 

sürətlə özünün məhvinə, ölümünə yaxınlaşır. Onun qurban getməsinə heç bir tərəf 

nəinki təəssüflənmir, əksinə hər iki tərəf guya ümumi düşmənin aradan 

götürülməsinə görə sevinir. Ona görə də mübarizə neytrallıq sığınacağını bir andaca 

məhv edir və köməksiz qalmış adam barədə onun layiq olmadığı ən qəddar hökmü 

verir. Çox hallarda isə hadisələrin gedişi adamın öz iradəsindən və istəyindən asılı 

olmayaraq, onu barrikadanın bu və ya digər tərəfinə sürükləyir və bir qayda olaraq 

qələbə çələngindən ona heç nə düşməsə də, məğlubiyyətin ən ağır cəzası olan 

biabırçılıq və həyatı itirmək birincilər sırasında ona qismət olur. Əlbəttə, burada 

söhbət güclü, mətin, möhkəm iradəyə və iti ağıla malik olanların neytral mövqe 

tutmasından gedir. Siyasi mübarizə üçün heç bir dəyəri olmayan, fağır həyat tərzi ilə, 

mövcudluğu ilə yoxluğu arasında heç bir fərq hiss etdirməyən adamlar isə bu qılaf 

altında ömrünün sonunadək qala bilirlər, çünki hətta ilbizdən fərqli olaraq, onlar bir 

dəfə də olsun bu sığınacağı tərk etmirlər, sürüdəki arıq quzuya qarşı heç vaxt onu 

kəsib yemək arzusu yaranmadığı kimi, onların da kabus mövcudluğu hifz edilir.  

Müasir alimlər Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə çox dəyərli və bu 

nəzəriyyədəki təbii seçki mexanizminə ciddi düzəliş verən bir əlavə etmişlər. Əlbəttə, 

sosial biologiyadan faşizm geniş istifadə etdiyinə görə, bu misalı atəşə tutanlar da 

tapıla bilər. Lakin bunu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, insan özü təbiətin bir hissəsi 

olduğundan, təbiətin qanunları, xüsusən digər canlıların yaşayış tərzinə aid olan 

məsələləri biz həm də insanların həyatında və cəmiyyətlərin öz varlığını tənzim 

etməsində tapırıq. Darvinə görə, təbii seçmədə bir qayda olaraq mühit və şərait 

dəyişdikdə zəiflər məğlub olur, güclülər bu dəyişikliklərə, yeni mühitə və şəraitə 

davam gətirdiyindən yaşamağa davam edirlər. Beləliklə, evolyusiya, təkamül 

zəiflərin məhv olması, güclülərin isə möhkəmlənməsi ilə müşayiət olunur. Darvinə 

görə, təkamül üç amilin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində həyata keçirdi. Bu amillər 

dəyişkənlik, irsiyyət və təbii seçmə idi. Təbii seçmə isə güclünün dominantlığını 

təsdiq edirdi, yaşayış mühitinə uyğunlaşmayan zəiflər isə sıradan çıxır, məhv olurdu. 

Müasir alimlərin Darvin nəzəriyyəsinə əlavəsi bundan ibarətdir ki, şərait və mühit 

dəyişdikdə zəiflərlə yanaşı həm də bu mühitə uyğunlaşa bilməyən güclü canlılar da 

məhv olurlar, yaşamaqda isə zəiflərdən və güclülərdən fərqli olaraq yalnız orta yeri 

tutanlar qalır, onlar istənilən dəyişikliklərə məruz qaldıqda ona asanlıqla uyğunlaşır, 

xilas olur və beləliklə yaşamaqda davam edirlər. Axı dinozavrlar, mamontlar məhv 

olmuşlar, taxtabitilər, tarakanlar milyon illərdən keçərək sağ qalmışlar. İnsanlar da 

belədir, siyasi və sosial kataklizmlərdə bir qayda olaraq zəiflər və güclülər məhv 

olurlar, cəmiyyətdə taxtabiti və tarakan rolunu oynayanlar isə ən çətin anda belə 

özlərinə sosial yarıq, bioloji oyuq, taxça tapıb gizlənə bilir, qasırğa sakitləşdikdə 

yenə üzə çıxaraq həyatlarını davam etdirirlər.  

Ona görə də güclü, istedadlı Tsitseron isə uzun müddət neytrallıq nöqtəsində, 

izolyasiya oyuğunda qala bilməzdi. Ona görə də sonrakı hadisələr onu daha fəal 

mövqe tutmağa məcbur etdi. Axı insanlar hər şeydən çox şəraitin qulu olduğundan, 

hadisələr, dəyişən mühit belə seçkini qaçılmaz və qarşısıalınmaz edir.  

Sezar Qalliyada müharibəni başa çatdırdıqdan sonra bir legion ordu ilə 

İtaliyanın şimal sərhəddində dayanmışdı. 50-ci ilin sonunda onun gələcək üçün 

perspektivi qeyri-müəyyən idi. Qalliyadakı qələbələr ona böyük şöhrət və nüfuz 

qazandırmışdı,  lakin onların bəhrələrindən Pompey kimi istifadə etməməklə, onun 
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əlindən hər şey çıxa bilərdi. Axı yetişmiş meyvə dərilmədikdə ya quşların yemi olur, 

yaxud da yerə düşüb çürüyür. Sezarın qarşısında Tantal əzabı çəkən Pompeyin hələ 

tam başa çatmamış acı təcrübəsi var idi.  

Pompey ona çar tacı təklif ediləndə belə özünü qanuna hörmət edən bir patritsi 

kimi göstərməklə, getdikcə hər şeyi itirirdi, hətta onun hərbi şöhrətləri də yaddan 

çıxmağa başlayırdı. Sonralar lazımi qətiyyət göstərməyən Pompey heç də əvvəllər 

belə olmamışdı, gəncliyində o, hətta qəddarlıqdan da çəkinməmişdi ki, qarşısındakı 

məqsədə yaxınlaşsın. Sulla Şərqə yollandıqdan sonra Romaya qayıdan Tsinanın 

mühafizəçiləri gənc Pompeyin evinə girib, onu soymuşdular, həm də Tsinna onun 

özünü öldürməyə göstəriş vermişdi. Bundan sonra Pompey heç bir səlahiyyəti 

olmadan özünə qoşun toplamış, öz təşəbbüsü ilə sərkərdə olmuş və üç legionla öz 

əleyhdarları ilə döyüşdə qalib gəldikdən sonra Sullanın çox xoşuna gəlmiş, ondan 

böyük ehtiram görmüş və gələcək diktator onu çox fəxri hərbi titulla 

mükafatlandırmış, imperator adlandırmışdı. Bundan artıq otuz il keçmişdi. Bu dövrdə 

onun parlaq qələbələri də olmuşdu, onlardan istənilən qədər fayda götürə bilməməsi 

də. Onun düşmənləri hətta onun sərkərdəlik istedadını da şübhə altına almağa 

çalışırdılar. Lukull Mitridatla vuruşlarda nəticədə elə bir uğura malik olmadığına 

görə, onu əvəz edən Pompeyin Mitridatın üzərindəki parlaq qələbəsini də inkar 

etmək istəyirdi. O, hələ əvvəlcə demişdi ki, Pompey bura (Asiyaya) müharibənin 

kölgəsi ilə vuruşmağa gəlmişdir, o, quzğun kimi adət etmişdir ki, başqasının əli ilə 

öldürülmüş cəsədin üzərinə atılsın və müharibənin törətdiyi leşi parça-parça etsin. 

Lukull Pompeyin onun yerinə baş komandan təyin edilməsi və onun qoşunlarının 

əlindən alınmasına dözməyib, belə acı və həm də həqiqətdən uzaq olan sözləri 

söyləmişdi. Ancaq onu da demək lazımdır ki, Krassın Spartak üzərindəki qələbəsinə 

Pompey həqiqətən də yiyələnmək istəmişdi.  

İndi isə vaxt dəyişmişdi, Pompeyin də köməkliyi hesabına dövlət vəzifələrində 

yüksələn və başqalarına üstün gələn Sezar indi onu məhv etməyə hazırlaşırdı. Sezar 

çoxdan Pompeyi devirməyi qərara almışdı, birinci olmaq üçün o, bu yeri tutan 

istənilən adamı məhv etməli idi. Pompey isə bunun qarşısını almaq üçün qorxduğu 

bu təhlükəni aradan götürməli idi. Pompey əvvəllər Sezara qətiyyən məhəl 

qoymurdu, son vaxtlarda isə ondan qorxmağa başlamışdı. Dövlət də bu vaxt anarxiya 

girdabına düşmüşdü, kapitanı olmayan gəmiyə bənzəyirdi. Belə bədbəxtliklər nəticə 

etibarilə təkhakimiyyətliliyə, diktaturaya gətirib çıxarır. Pompeyin özünü tək konsul 

seçməklə, Roma qanunlarının və əcdadların qoyduğu qaydaların əksinə, ona 

təkhakimiyyətlilik verməklə həmin qüvvələr həm də Katonu və digər respublika 

tərəfdarlarını bu quruluşu diktaturadan xilas etmək uğrundakı qızğın mübarizəyə 

qaldırmışdılar. Lakin Sezar artıq belə vəziyyətlə razılaşmırdı və Romaya vasitəçilər 

göndərirdi ki, ona konsulluq verilsin və onun əyalət üzrə olan səlahiyyətləri 

uzadılsın. Pompey isə hələlik susmağa üstünlük verirdi. Konsul Martsell hətta 

Sezarın bir adamını çubuqla döydürmüşdü. Bundan qəzəblənən Sezar Romada 

yüksək vəzifə tutanlara, onları ələ almaq üçün pul hədiyyəsi göndərdi.  

Pompey onun bu tələblərindən qorxaraq, istəyirdi ki, əyalətdə Sezarın yerinə 

başqa adam təyin edilsin. Bundan başqa Qalliyada müharibə aparmaq üçün verdiyi 

legionları o, Sezardan geri qaytarmağı tələb edirdi. Sezar döyüşçülərə çoxlu pul 

verib, qoşunları Romaya göndərdi. Bu legionları Pompeyin yanına gətirənlər Sezar 
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haqqında pis şayiələr yayır, Pompeyi boş danışıqlarla arxayın salırdılar. Bunlardan 

sayıqlığını itirən və başı gicəllənən Pompey sadəlövhlüklə çıxışların və qanun 

layihələrinin köməyi ilə Sezara qalib gəlmək istədi. Sezar kimi güclü pələngin 

qarşısına, səslərdən və yazıdan düzəldilən silahla çıxmaq ağılsızlıq idi. Ona görə də 

Sezar bu qərarlara heç bir əhəmiyyət vermir, «kağız pələnglərə» məhəl qoymurdu.  

Sezarın hərbi rəislərindən biri öz sərkərdəsinə komandanlıq müddətini 

uzatmaqdan imtina edən Senatın qarşısında əlini qılıncının dəstəyinə qoyaraq 

demişdi ki, "nə olar, onda bu onun müddətini uzadacaqdır". Digər tərəfdən Sezarın 

tələbi də ədalətli idi. O, təklif edirdi ki, özü də qoşunlarını buraxsın, ancaq qoy 

Pompey də bunu etsin. Çoxları bu təklifi razılıqla qarşıladı. Lakin Senatda Pompeyin 

qayınatası Stsipion təklif etdi ki, Sezar müəyyən müddət ərzində silahı yerə qoymasa, 

vətən düşməni elan edilsin. Onlardan hər ikisinin ordunu buraxması təklifi səsə 

qoyulduqda, Senatda çox az adam Pompeyin qoşunu buraxmasının lehinə səs verdi, 

Sezarın qoşunu buraxmasına isə demək olar ki, hamı razılığını bildirdi. Lakin 

Antoninin, hər ikisinin öz səlahiyyətlərindən imtina etməsi barədəki təklifinə bütün 

Senat səs verdi. Konsul Lentul isə Sezarı nəzərdə tutaraq qışqırırdı ki, quldura qarşı 

silahla hərəkət etmək lazımdır. Bundan sonra Sezar güzəştə getdi və  təklif etdi ki, 

Ön Alp Qalliyası və İlliriya iki legionla ona verilsə, bütün tələblərini geri götürür. 

Sonra o, ikinci dəfə konsul seçkilərində özünü namizəd göstərə bilərdi.  

Kilikiyadan yeni qayıdan Tsitseron düşmənləri barışdırmağa cəhd etdi. 

Pompey hər şeylə razılaşsa da, Sezarda qoşunun qalmasına etiraz edirdi. Sonra 

Tsitseron Sezarı yola gətirdi ki, həmin əyalətlərlə birlikdə ona bir legion qoşun 

verilsin və bununla da düşmənçiliyə son qoyulsun. Bununla Pompey də razılaşmalı 

oldu. Lakin konsul Lentul və onun tərəfdarları buna müqavimət göstərdilər və 

Sezarın tərəfdarları olan Antoni və Kurionu senatdan qovdular. Beləliklə, bu ağılsız 

hərəkətləri ilə onlar Sezara, bütün razılaşmaları kənara atıb, öz bildiyi kimi hərəkət 

etmək üçün əsaslı bəhanə verdilər. Sezar isə bu fürsəti əldən buraxmadı və 

döyüşçülərini qızışdırmağa başladı.  

Sezarın cəhdləri artıq Romada bir çox manevrlərin və kontrmanevrlərin 

obyektinə çevrilmişdi. On tribunun hamısının himayəsi nəticəsində üç il əvvəl Sezara 

in absentia - özü olmadan konsulluğa namizədliyini irəli sürmək icazəsi verilmişdi. 

Əgər o, 49-cu ildə 48-ci ilin konsulluğu üçün öz namizədliyini irəli sürsəydi, tutduğu 

vəzifələrdən kənarlaşmalı idi. Bu isə 49-cu ilin on ayı ərzində onun ciddi təhlükə ilə 

üzləşməsinə şərait yaradardı. Bundan qaçmaq üçün o, 50-ci ilin 1 martına qədər öz 

komandanlıq vəzifəsinə varis məsələsini qaldırmamalı idi. Bununla o, öz 

komandanlığını 49-cu ilin sonuna qədər saxlayacaqdı. Lakin bu məsələ hələ əvvəlki 

illərdə bir neçə dəfə qaldırılmışdı. Son nəticədə Sezarla Pompeyin eyni vaxtda öz 

komandanlıq vəzifələrini tərk etməsi prinsip etibarilə qərara alındıqda, sabahısı gün 

konsul Martsell senatdan heç bir səlahiyyət almadan, İtaliyadakı bütün qoşunların 

komandanlığını Pompeyə təklif etdi, bu onun qüvvəsini daha da artırırdı. Pompey də 

bu təklifi qəbul etdi. 1 yanvar 49-cu ildə isə senat Sezardan yeni təklif aldı ki, 

Pompeylə birlikdə hər ikisi öz komandanlıqlarından eyni vaxtda imtina etsin. Sezarın 

məktubu hökm etmək xarakterikdə idi və senat qərara aldı ki, əgər müəyyən edilmiş 

vaxtda Sezar öz komandanlıq vəzifəsini tərk etməsə, onunla ictimai düşmən kimi 

davranılacaqdır. Elə bil ki, əleyhdarlarının hamısı Sezarın planının həyata keçməsi 
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üçün canfəşanlıq göstərirdi. Güzəştlərdən imtina və öz iradəsini başqalarına təlqin 

etmək əslində ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyirdi.  

Böyük hərbi yürüşlər təcrübəsi və parlaq sərkərdə istedadı olan Sezar başa 

düşürdü ki, təşəbbüsü ələ keçirmək üçün indi böyük ordudan daha çox, igidlik 

möcüzəsi və yüksək sürətli zərbə vacibdir. Axşam o, şam edərkən qonaqlardan üzr 

istəyib otaqdan çıxır və arabada kiçik Rubikon çayının - bu çay Ön Alp Qalliyasını 

İtaliyadan ayırırdı,- yanına gəlir. Burada o, fikrə daldı, etmək istədiyi hərəkətin 

nələrə səbəb olacağını yaxşı dərk edirdi. Başa düşürdü ki, bu çayı keçmək hansı 

bədbəxtliklərə gətirib çıxaracaqdır və bu addımı gələcək nəsillər necə 

qiymətləndirəcəkdir. Nəhayət o, bu fikirlərdən ayrılıb bu sözləri dedi: "alea jacta est" 

- "püşk atılmışdır". Keçidə tərəf irəlilədi və 12 yanvar 49-cu ildə sərhəddi keçdi. 

Nəhayət səhərə yaxın Roma sərkərdəsi buna icazəsi olmadığı halda, İtaliya ərazisinə 

qoşunla soxulmuş və İtaliya əyalətinin şəhərini öz ordusu ilə zəbt etmişdi. Bu həm də 

müharibəyə aparan yolun başlanğıcı, qılıncların toqquşduğu teatrın qapısının 

açılması idi. Rubikon çayını keçməklə Sezar bütün Roma qanunlarını nəinki 

tapdaladı, hətta süpürüb atdı.  

Məsələnin mahiyyəti heç də sərhədi keçib İtaliya əraziləri ilə irəliləmək 

deyildi. İşin əsl mənası bundan ibarət idi ki, Roma kübarlığı tərəfindən Yunan-Roma 

dünyasının düzgün idarə olunmasının davam etdirilməsinə icazə veriləcəkdimi, 

yoxsa bu avtokratik rejimlə əvəz olunacaqdır. Bu alternativlərdən hər biri dağıdıcı 

vətəndaş müharibəsinə səbəb olacaqdı. Vətəndaş müharibəsi faciə idi və əslində nə 

Sezar, nə də Pompey onu istəmirdi. Çoxları sülhün qorunub saxlanmasına ümid 

edirdi. Lakin bu vaxt siyasət haqq-hesabını aparan hər üç partiya bütünlüklə tələyə 

düşdü. Yeni siyasi hakimiyyət qurmaqda Sezarın uğuru, köhnə rejimin tərəfdarlarını 

ona düşmən olan mövqeyə keçirirdi. Sezar isə  bu vaxt ya düşmənlərinin 

mərhəmətinə özünü təslim etməli, ya da hakimiyyəti tam inhisarına aldıqda, 

məqsədlərinə görə ittiham olunmağı seçməliydi. O, öz tələblərini məhdudlaşdırmaqla 

bu dilemmadan azad oluna bilməzdi. 

Vətəndaş müharibəsinin başlanğıcı iti  sürət götürmüşdü. İndi təkcə Romanı 

deyil, bütün İtaliyanı həyəcan bürümüşdü, elə bil ki, bütöv şəhərlər qaçmağa üz 

qoymuşdu. Romanı qaçqınlar kütləsi doldurmuşdu, bu bir qədər də davam etsə, 

şəhərin məhvinə gətirib çıxarardı. Axı bəzən qaçqınlar özünü çəyirtkə dəstəsi kimi 

aparır, öz didərginlik qəzəbini qarşıya çıxan hər şeyə aşılamağa can atır.  

Belə vəziyyətdə hər tərəfdən sıxışdırılan Pompey çaş-baş qalmışdı. İndi hər 

şeydə onu ittiham edirdilər. Onun hətta ağıllı addımları da indi ona qarşı hücum üçün 

istifadə olunurdu. Doğrudan da, böhran baş verdikdə hamı öz zərbəsini bir nöqtədə 

cəmləşdirmək, bir günahkarı tapmaq və dalbadal ona ağır zərbələr endirməklə elə bil 

ki, öz vəziyyətlərini yüngülləşdirməyə, cansıxıcı reallıqdan uyuşdurucu illuziyanın 

köməyi ilə xilas olmağa can atır. Pompeyin sərəncamında olan qoşunlar sayca 

Sezarınkından çox idi. Lovğalanaraq bir dəfə dediyi sözdən ona qarşı istehza ilə 

istifadə edib, deyirdilər ki, əgər Sezar gəlsə, Pompey ayağını yerə vuran kimi bütün 

İtaliya qoşunlarla dolacaqdır. Özünü itirən Pompey şaiyələrə inanıb, elə güman edirdi 

ki, müharibə artıq qapıya çatmışdır, bütün ölkəni ağzına almışdır və ümumi əhval-

ruhiyyəyə tabe olaraq, heç şübhəsiz, ağciyərlilik edərək, açıqca bildirdi ki, şəhərdə 

üsyan və hakimiyyətsizlikdir. Bu bəyanatından sonra o, şəhəri tərk etdi və 
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senatorlara, vətəni və azadlığı tiraniyadan üstün tutanların hamısına tapşırdı ki, onun 

arxasınca gəlsinlər. 

Konsullar və senatorların da çoxu Pompey kimi Romadan qaçdılar, hətta 

ümumi axına qoşulub Sezar tərəfdarlarından da bəziləri qaçdı. Şəhər ürəkağrıdan 

vəziyyətdə idi, elə bil ki, onu taleyin ümidinə atıb getmişdilər. Hamı Pompeyə 

yaxınlığı əsas götürərək, öz doğma şəhərinə artıq Sezarın hərbi düşərgəsi kimi 

baxırdı. Sezar isə əvvəlcə, bizə Müttəfiqlər müharibəsindən tanış olan və İttifaq 

dövlətinin paytaxtı elan edilən Korfini şəhərini tutdu. Burada o, qoşunlarına əlavə 

qüvvələr cəlb etdi və Pompeyin üstünə hərəkət etməyə başladı. Pompey isə bu vaxt 

Brundiziyadan Yunanıstandakı Dirraxiya şəhərinə yollandı. Bunu eşidən Sezar 

Romaya qayıtdı və sərhəddən keçdiyi vaxtdan keçən altmış gündən sonra, heç bir 

qan axıtmadan Romanın və bütün İtaliyanın ağasına çevrildi.  

Sonra o, şəhərdə qalan senatorlara müraciət etdi ki, Pompeyin yanına 

nümayəndə heyəti göndərilsin ki, uyğun gələn şərtlərlə onunla razılığa nail olunsun. 

Lakin onun sözünə inanılmadığından, heç kəs bu səlahiyyəti öz üzərinə götürmədi. 

Xalq tribunu Metell ona dövlət xəzinəsindən pul götürməyə mane olduqda və bu vaxt 

qanuna istinad edəndə, Sezar ona belə kəskin cavab verdi: "Silah və qanunlar bir 

yerdə yola getmirlər... Axı sən və burada tutduğum bütün əleyhdarlarım bütünlüklə 

mənim hakimiyyətimdədir". Sonra isə xəzinənin qapısını sındırıb müharibə üçün 

lazım olan vəsaiti götürdü, Metellə isə dedi ki, əgər acığını tutdursa, onu öldürəcək 

və bu hədəsinin əbəs olmadığını hiss etdirmək üçün əlavə etdi ki, "Cavan oğlan bil 

ki, bunu mənim üçün demək, etməkdən daha çətindir". 

Sonra Sezar Pompey tərəfdarlarını İspaniyadan qovmaq üçün oraya yollandı. 

O, bundan sonra Pompeyin özü ilə haqq-hesabı çürütmək istəyirdi. Lakin İspaniyada 

o, tutmaq istədiyi legionları ələ keçirə bilmədi. Romaya döndükdən sonra o, 49-cu 

ildə senat tərəfindən diktator elan edildi. On bir gün o, bu vəzifəni tutduqdan sonra 

bu səlahiyyətləri öz üzərindən götürdü, çünki o, gələn ilə konsul seçilirdi. 48-ci ilin 

yanvarında isə o, qoşunlarla Balkan yarımadasına çıxdı. Lakin onun burada qoşunu 

olmadığından, yenidən İtaliyaya, Brundiziyaya  qayıtdı. O, gəmidə qul paltarında 

oturmuşdu. Burulğana düşən gəminin sükançısı onu geri qaytarmaq istədikdə, Sezar 

qabağa yeriyib, sükançının əlindən yapışıb dedi: "İrəli, iltifatlı adam, cəsarətli ol, heç 

nədən qorxma. Sən gəmidə Sezarı və onun bəxtini aparırsan". Lakin vəziyyətin 

çıxılmaz olduğunu görüb geri dönməyə razılıq verdi.  

Sonra Antoninin başçılığı altında qoşun gəldi. O, Pompeyi döyüşə dəvət 

edirdi, lakin ərzaq barədə çətinliklə üzləşirdi. Pompeylə Sezarın qoşunları arasında 

xırda toqquşmalar baş verirdi və belə toqquşmaların birində az qala Sezar özü 

öldürülmüşdü. Lakin Pompey bu əlverişli imkanlardan istifadə edə bilmirdi. Artıq 

bütün ümidlərini itirməkdə olan Sezar bununla əlaqədar demişdi ki, "Onlarda bir 

qalib gəlməyi bacaran olsaydı, bu gün qələbə düşmənin olmalı idi". 

Bundan sonra o, Makedoniyaya tərəf irəlilədi, Pompey qoşunları isə güman 

etdilər ki, o, məğlub olduğundan qaçır. Sezar qoşunlarının vəziyyəti ağır olaraq 

qalırdı, olduqca pis qidalanma döyüşçülərin fiziki və mənəvi qüvvəsinə böyük zərbə 

vururdu. Onların ərzağı yox idi və uzun müddətə belə vəziyyətə dözmək mümkün 

deyildi. Çoxları Pompeyin döyüşə girməməsini qorxaqlıqda günahlandırsa da, təkcə 

Katon öz həmvətənlərinin qanını axıtmadığına görə onu tərifləyirdi.  
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Lakin Pompey onu tənqid edənlərin təsiri altında öz iradəsinin əksinə olaraq, 

Sezarı təqib etməyə başladı. Sezar Fessaliyanın bir şəhərini tutduqdan sonra 

ordusunu yaxşı yedizdirə bildi. Hər iki ordu 48-ci ildə Farsal düzənliyində özlərinə 

düşərgə qurdular. Pompeyi əhatə edən hərbçilər qələbəyə əmin olmaqla, onu 

vuruşmağa sövq edirdilər. Sezarın bir min süvarisinə qarşı, Pompeyin yeddi minlik 

süvarisi var idi və axırıncılar öz döyüş qabiliyyətləri ilə çox öyünürdülər. Piyadalara 

gəldikdə, onların da sayı bərabər deyildi, Sezarın vur-tut iyirmi iki min əsgəri var idi, 

bu da düşməninkindən iki dəfə az idi. Sezarın qoşunlarına özündən başqa Domitsi 

Kalvin və Mark Antoni komandanlıq edirdi. Pompeyin komandanları isə Domitsi və 

öz qayınatası Stsipion idi.  

Sezarın döyüşçülərindən biri ona dedi ki, "Sezar, biz parlaq qələbə 

qazanacağıq. Bu gün sən məni diri, yaxud da ölü kimi tərifləyəcəksən". Sezarın iti 

sürətlə hücuma keçməsi ona böyük üstünlük verirdi. Pompey ordusu geri çəkilməyə 

başladı. Bir azdan onlar qaçmağa üz tutdular. Bunu görən Pompey tam özünü itirdi, 

əvvəlki Pompey Maqndan əsər-əlamət qalmamışdı. O, öz çadırına çəkildi. Düşmən 

düşərgəyə girdikdə o, bu sözləri demişdi: "Məgər onlar düşərgəyə də gəlib 

çatmışlar?" Sonra o, gözə çarpmadan Farsaldan uzaqlaşdı və gəmiyə oturub Misirə 

yollandı və Misir çarı XIII Ptolomey Filopatorun göstərişi ilə sahilə çıxan kimi 

Pompeyi öldürdülər. Bu 48-ci ildə baş verdi.  

Sezar isə Pompeyin düşərgəsinə gəlib gileylənməyə başladı ki, gör onlar nəyi 

istəyirdilər və məni hansı əmələ sövq etdilər. Onu da qeyd etdi ki, əgər o, 

komandanlıqdan imtina etsəydi, ona ölüm hökmü kəsərdilər. Sonra o, əsir götürdüyü 

döyüşçülərin çoxunu öz legionlarının tərkibinə daxil etdi. Əsil-nəcabətli romalıların 

isə çoxunu əfv etdi və gələcəkdə onun qatili olacaq Brut da bu əfv olunanların 

arasında idi. Sezar onun sağ qalmasına çox sevinmişdi. Sonra o, qaçan Pompeyi təqib 

etməyə başladı və Aleksandriyaya gəldi. Ona Pompeyin başından başqa, kəsilmiş 

əlini və möhürünü göstərdikdə, Sezar ağladı. Misir çarı tərəfindən tutulan Pompey 

tərəfdarlarını azad edib, özünə yaxınlaşdırdı.  

Sezar burada da müharibə aparmalı oldu. Bu müharibəni bəzən onun 

Kleopatraya olan ehtirası ilə əlaqələndirirlər. Lakin çar sarayında da Sezara yaxşı 

münasibət yox idi. Çar gənc XIII Ptolomeyin üzərində xüsusi nüfuzu olan xədim 

Potin əvvəlcə Pompeyi öldürtmüşdü, müştərək çarlıq etməli olan və həddi-buluğa 

çatmamış Ptolomeyin böyük bacısı və arvadı Kleopatranı sürgünə göndərmişdi. O, 

Sezar əleyhinə də müəyyən planlar hazırlamışdı. Romanın Misir çarlığı barədə 

müəyyən öhdəlikləri var idi. Lakin gənc Ptolomey Filopator bunlara o qədər də 

əhəmiyyət vermirdi. Romalılara pis münasibət hər şeydə özünü büruzə verirdi. 

Sezarın əsgərlərinə köhnə çörək yedizdirirdilər ki, onsuz da özgə çörəyini yeyirlər. 

Potin əslində çarın atası XII Ptolomey Avletdən qalma böyük borcu da Sezara 

verməkdən imtina edirdi. Belə vəziyyətdə Sezar VII Kleopatranı sürgündən gətirdib, 

taxtdan uzaqlaşdırdığı qardaşı və əri Ptolomeyin əvəzinə, onu çariça elan etdi.  

Hərbi rəis Axilla və xədim Potin tərəfindən ona sui-qəsd hazırladığını Sezara 

xəbər verdilər. Buna görə Potin öldürüldü, Axillaya isə qaçmaq müyəssər oldu və o, 

Sezara qarşı müharibə başladı. Misirlilər şəhərdə olan Sezarın qoşunlarının, onun 

gəmiləri ilə əlaqəsini kəsməyə çalışdılar. Bu təhlükəni ləğv etmək, öz donanmasının 

düşmən əlinə keçməsinə imkan verməmək üçün o, yanğın təşkil etdi. Bu yanğından 
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liman da ziyan çəkdi və qədim dünyanın ən zəngin kitabxanalarından biri olan 

Aleksandriya kitabxanası da yandı. Bundan 688 il sonra ərəb xəlifəsi Ömər Sezarın 

bu biabırçı hərəkətini təkrar edərək ikinci dəfə Aleksandriya kitabxanasını 

yandırtmışdı. Bunu xəlifəyə xəbər verdikdə o, bu dəhşətli hadisəyə belə reaksiya 

vermişdi ki, əgər o kitablarda olanlar Quranda yoxdursa, onu yandırmaq lazım idi və 

əgər o kitablarda Quranda olmayan şeylər vardırsa da, yenə onu yandırmaq lazım idi. 

Xəlifənin sözlərinə görə Quran artıq bu kitabxananın yandırılmasına çoxdan öz 

hökmünü vermişdi.  

Nəhayət, Sezar onun düşmənləri tərəfinə keçən çara hücum edib, döyüşdə 

qalib gəldi. Düşmən böyük itki verdi, çar isə itkin düşdü. Çariça Kleopatra isə təkcə 

taxtda deyil, Sezarın ağuşunda da özünə yuva tapdı və ondan Sezarion adlandırdıqları 

oğul doğdu. Buradan Sezar Suriyaya, daha sonra Ponta yollandı və Mitridatın oğlu 

Farnak ilə döyüşə girib onu məğlub etdi, özünü isə Pontdan qovdu. Pontdan Romaya 

özünün ildırım sürətli yürüşü haqqında üç sözdən: "veni, vidi, vici" - "gəldim, 

gördüm, qalib gəldim" sözlərindən ibarət, müasir dildə desək, raport göndərdi.  

Nəhayət, Sezar Romaya qayıtdı və yenidən diktator seçildi, sonrakı il üçün isə 

o, konsul seçildi. Lakin Sezarın dostları özlərini olduqca lovğa aparır, tamahkarlıq 

göstərir, eyş-işrətlə məşğul olurdular. Eyş-işrətdə Antoni xüsusilə fərqlənirdi və onun 

bu qüsuru gələcəkdə onun məğlubiyyətlərinə və məhvinə gətirib çıxaracaqdı. Onun 

sonralar Kleopatra ilə keçirdiyi kef məclisləri dəbdəbəsinə görə heç nə ilə müqayisə 

oluna bilməzdi. İndi isə o, özünə zəngin yaşayış şəraiti düzəltmək qayğısına 

qalmışdı. Fırıldaq yolu ilə Pompeyin evini əlinə keçirmiş və onu xeyli 

genişləndirmişdi.  
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KATONUN ÖLÜMÜ 

 

Lakin Pompey tərəfdarları da sakit oturmamışdılar. Katon və Stsipion 48-ci 

ildəki Farsal döyüşündən sonra Afrikaya qaçmış, orada çar Yubanın köməyi ilə xeyli 

qüvvə toplaya bilmişdilər. Sezar onlarla vuruşmağı qərara aldı, əvvəlcə Siciliyaya 

gəldi, oradan isə Afrikaya yollandı. Sezarın düşmənlərinin ən böyük qüvvəsi 

Numidiya süvari dəstələri idi. Bir dəfə onların hücumu Sezarı olduqca çətin 

vəziyyətdə qoymuşdu. Sezarın döyüşçülərinin bir hissəsi öldürülmüş, qalanları isə 

qaçmışdı. Digər bir döyüşdə isə Sezar qaçan bayraqdarı tutub geri qaytarmış və 

demişdi: "Bax hardadır sənin düşmənlərin". Bundan sonra 46-cı ildə Taps şəhəri 

yaxınlığında böyük döyüş getdi. Sezar sürətli zərbə ilə Yubanı qaçmağa məcbur etdi. 

Plutarxın yazdığına görə, düşmən 50 min nəfər itirdi, Sezarın isə itkisi min dəfə az - 

50 nəfər idi. Bu döyüş vaxtı Sezarın Misirdə də özünü göstərən xəstəliyi - ürək 

getməsi baş vermişdi. Burada əsir düşən konsul, pretorlardan bir hissəsi özlərini 

öldürdülər, digərlərini isə Sezar edam etdi.  

Sezar Katonu tutmağa can atırdı, ona görə də köhnə düşməninin olduğu Utika 

şəhərinə tələsdi. Katon bu şəhəri müdafiə etdiyinə görə döyüşdə iştirak etməmişdi. 

Məğlubiyyət  xəbərini alan Katon özünü intihar etdi. Kiçik Katon özünü öldürmək 

istəyəndə  ona mane olmağa cəhd edənlərə dedi: "Sizə görə mən belə cavanam ki, 

həyatdan tez getmək istəyimə görə məzəmmətə layiq olam". Bu sözləri deyən adamın 

isə vur-tut 48 yaşı var idi.  

Mark Portsi Katon, Utikalı Kiçik Katon, senzor Böyük Katonun nəticəsi idi, 

m.ə. 95-ci ildə anadan olmuşdu. O, ultra-mühafizəkar senator aristokratiyası sayılan 

Optimatların lideri olmaqla, hakimiyyət iddiasında olanların, xüsusilə Yuli Sezarın 

cəhdlərinin əksinə olaraq Romada respublika quruluşunu qoruyub saxlamaq istəyirdi.  

Valideynləri öləndə, dayısı Mark Livi Druz Katonu öz evinə götürdü. Druz 91-

cü ildə tribun olmuşdu. Katon 72-ci ildə Spartakın qul üsyanına qarşı yeridilən 

orduda xidmət etmişdi. O, 67-ci ildə Makedoniyada hərbi tribun, 64-cü ildə isə 

kvestor olmuşdu. Sonra Asiyada əyalət vəzifəsi əldə etmişdi. 62-ci ildə isə bir tribun 

kimi Katilina qəsdçilərinin edamı təklifinin lehinə səs verməklə,  bu təklifin əleyhinə 

çıxan Sezarın qəzəbinə səbəb olmuşdu. 

Katonun Pompey, Sezar və Litsini Krassa qarşı müxalifəti, onların 60-cı ildə 

triumvirat adlanan ilk koyalisiyasının yaranmasına gətirib çıxarmışdı. O, Sezarın 

aqrar qanun layihəsinin qəbul edilməsinin qarşısını almağa da uğursuz cəhd etmişdi.  

Sezar Katonu Romadan uzaqlaşdırmaq üçün 58-ci ildə onu Kipri anneksiya 

etməyə göndərdi. Lakin 56-cı ildə qayıtdıqdan sonra Katon Triumvirata qarşı 

mübarizəsini davam etdirdi.  

51-ci ildə isə konsulluğu əldə etməkdə uğursuzluğa düçar olan Katon, ictimai 

həyatdan uzaqlaşmağı qərara aldı.  

Bu dövrdə, 49-46-cı illərdə Sezarın Pompeyə və senata qarşı təcavüzkar 

hərəkətindən sonra ölkədə vətəndaş müharibəsi getdi. Katon güman edirdi ki, 

respublikanı qoruyub saxlamağın yeganə yolu, əvvəllər müxaliflik etdiyi Pompeyi 

dəstəkləməkdən ibarətdir. Müdafiəsi ona etibar edilmiş Siciliyanı qoruyub saxlamaq 

mümkün olmadı. Pompeyin Farsaldakı məğlubiyyətindən sonra Katon salamat qalan 

kiçik qoşun dəstələrinin qalığını Afrikaya apardı. O, Utikada möhkəmləndi və hətta 
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46-cı ildə Tapsda respublikaçı qüvvələrin qəti məğlubiyyətindən sonra o, öz 

tərəfdarlarının dənizlə evakuasiyası qurtarana qədər şəhər darvazalarını bağlı saxladı. 

Sonuncu gəmi yola düşdükdə, Katon özünə sui-qəsd etdi.  

Ölümündən sonra Katonun xarakteri mübahisə obyektinə çevrildi. Tsitseronun 

Katon barədəki panegirik kitabına Sezar acı "Anti Katon" əsəri ilə cavab verdi. B.e. I 

əsrində yazıb yaratmış şair Lukan özünün "Bellum civile" əsərində Katonu ləyaqət 

rəmzi kimi təsvir edir. 

Mark Portsi Katon görkəmli siyasi xadim olub, sonralar təkbaşına hakimiyyətə 

can atan Sezarın ən prinsipial və ən ardıcıl əleyhdarı idi. O, riqorizminə görə babası 

Böyük Katondan geri qalmırdı. Ciddi əxlaqi prinsiplərin və qədim Roma 

qaydalarının pərəstişkarı, ardıcıl stoik və qeyri-adi mənəvi gücə malik olan Katon 

Sezarı prinsipsiz siyasətbaz, hiyləgər və həyasız adam hesab edirdi. Kiçik Katon çox 

gənc yaşlarından cəsarəti, qorxmazlığı ilə seçilirdi. Tarixçi Appian özünün "Vətəndaş 

müharibələri" əsərində yazır ki, Sulla diktatorluq səlahiyyətlərini öz üzərindən 

götürdükdən sonra evinə gedəndə, bir oğlan onu evinə qədər söyə-söyə müşayiət 

etdi. Qəzəbindən böyük vəzifəlilərin, bütün şəhərin tir-tir əsdiyi Sulla bu oğlanın 

söyüşlərinə dözürdü və evinə girdikdə o, gələcək haqqında peyğəmbərcəsinə bir söz 

dedi: "Bu oğlan mənim kimi hakimiyyəti  olan bir adama bu hakimiyyəti öz 

üzərindən atmağa mane olacaqdır". Doğrudan da bir müddət keçdikdən sonra 

romalılar başa düşdülər ki, Sulla düz deyibmiş. Qay Sezar öz hakimiyyətini öz 

üzərindən götürə bilmədi və öldürülməklə bu imkandan məhrum oldu. Həmin gənc 

16 yaşlı Mark Katon idi.  

Katonun təvazökarlığı da, hələ qızğın siyasi fəaliyyətə başlayandan xeyli əvvəl 

özünü büruzə vermişdi. Spartakla müharibə vaxtı Roma ordusuna Gelli komandanıq 

etdikdə, hərbi tribun olan qardaşına görə Katon yürüşdə könüllü kimi iştirak edirdi. 

Bu müharibə uğursuz olduğuna görə, Katon öz igidliyini göstərə bilmədi. Lakin ordu 

dəhşətli dərəcədə zənginliyə qurşananda və çətinliyə dözməyəndə, o, qayda-

qanunlara, mərdliyə, ruhun və ağlın ayıq olmasına xüsusi diqqət nümayiş etdirirdi, 

bütün bunlar elə görünürdü ki, o, hətta Böyük Katondan da geri qalmır. Gelli ona 

müxtəlif növ mükafatlar və fərqləndirmə nişanları təqdim etdikdə, Katon bundan 

imtina etdi, heç mərasimə də gəlmədi ki, o, mükafata layiq bir şey etməmişdir. 

Şöhrətpərəstliyə xüsusi aludə olan və layiq olmadıqları şərəfə də yiyələnməyə can 

atan romalıların arasında Katonun bu hərəkəti qəribəlik, ağılsızlıq kimi görünürdü.  

Katon daim öz prinsiplərini, nəcib əxlaqı praktsizmdən, ötəri faydadan çox-

çox yüksək tuturdu. O, biganəliyə, haqsızlığa, var-dövlət toplamağa tam yad idi, 

respublika quruluşuna yönəldilən ən kiçik zərbəni belə özünə qarşı qəsd kimi 

qiymətləndirir və bütün varlığı ilə özünü müqavimət davasına, mübarizəyə həsr 

edirdi.  

Aristokratiya məfhumunun əmələ gəlməsinə səbəb olan Homerin ilk dəfə 

işlətdiyi "aristoy" - "xeyirxah", "nəcib", "ən yaxşı" adlandırdığı şəxslərin zümrəsi 

yalnız Katon kimilərdən ibarət olsaydı, bu aristokratiya cəmiyyəti heç vaxt 

deformasiyaya uğramazdı, təhriflərə məruz qalıb, öz yerini digər ondan aşağı 

səviyyəli və qeyri-sabit dövlət quruluşlarına verməzdi. Lakin təəssüflə qeyd etmək 

lazımdır ki, bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi, Romada da aristoylar - ən yaxşılar az 

idi və ya onları Katon kimi barmaqla saymaq olardı, yaramazlar, əclaflar, sərvət və 



 143 

şöhrət düşkünləri isə leş üstünə darışan kaftarlar kimi, nəinki dövlətin bədənini az 

müddətdə öz mədələrinin mülkiyyətinə çevirdilər, hətta iti dişləri ilə bu dövlətin 

onurğa sütununu, sümüklərini də əzib toza çevirə bildiklərindən quruluşun 

xarabalıqları üzərində eybəcər diktaturanı və onun bir şəkildəyişməsi olan imperiya 

siyasi quruluşunu yaratdılar.  

 

Katon öz riqorizminə uyğun olaraq mövcud reallığı nəzərə almırdı, hissə 

qapılaraq gerçəkliyi öz prinsipləri səviyyəsində görmək istəyirdi, siyasi hadisələrin 

və şəxsiyyətlərin qiymətləndirilməsində mövcud standartlardan deyil, öz əxlaqi 

prizmasından yanaşırdı. Buna görə də bəzən ölçü hissini itirirdi.  

Məhz belə siyasi ehtiras və təmənnalı güzəştləri qəbul etməmək keyfiyyəti ona 

çoxlu düşmənlər qazandırırdı. Bu sahədə o, özünün mənəvi əcdadları olan Lutsi 

Brutdan və Mark Kamilldən fərqlənmirdi. Brut dövləti və qanunları qorumaq naminə 

öz oğlanlarının edamına hökm vermişdi, Kamill isə Romanın parçalanmasını tələb 

edən və həm də hakimiyyətə qəsd hazırlayan qaragüruha güzəştə getməmişdi. Katon 

da nəinki Katilinaya və onun tərəfdarlarına güzəştə getmədi, hətta senatdakı çıxışında 

Sezarın onlarla əlbir olmasına və onları müdafiə etməsinə açıq işarə edərək, dedi ki, 

bu daha qorxulu vəziyyət yaradır. Həmin vaxtda o, özünə Sezar kimi təhlükəli bir 

düşmən qazandı. İlk dəfə olaraq o, Sezara qarşı senatorlar arasında şübhə toxumu 

səpdi, lakin qorxudan bu cücərtiləri müəyyən mənafelər və maraqlar ucbatından 

məhv edən adamlar, sonralar Sezar diktaturasının reallığa çevrilməsinin şahidi 

olmaqla yanaşı, bu diktaturanın və daha çox onun törətdiyi qanlı münaqişələrin və 

müharibələrin qurbanları oldular. Əgər senat azacıq sayıqlıq edib, Sezarın 

hərəkətlərinin mahiyyətinə nüfuz edə bilsəydi, Roma ikinci dəfə vətəndaş 

müharibəsinə cəlb olunmazdı, öz dövlət quruluşunu itirməzdi və sonrakı qardaş 

qırğınlarına öz qapılarını taybatay açmazdı.  

Digər tərəfdən Katilina qəsdi vaxtı Tsitseronun fəaliyyətini mütləq dərəcədə 

şişirtməsi və xalq tribunu kimi öz şöhrətindən istifadə edib, xalqı ona görünməmiş 

ehtirama sövq etməsi və xalq yığıncağında ilk dəfə olaraq Tsitserona "Vətənin atası" 

fəxri adını verməsi, sonralar konsulun vəziyyətinin diametral qaydada dəyişməsində 

az rol oynamadı. Bütün bunlarla yanaşı hissə qapılan Tsitseron da ədalətsiz ittihamlar 

etdikdə, Katon buna dözmürdü və hətta nifrət bəslədiyi adama da əsassız hücumlar 

edildikdə, buna qarşı çıxır, onlara kəskin etirazını bildirirdi. Klodi Tsitseronu 

Katilina tərəfdarlarını istintaqsız və məhkəməsiz edam etməkdə günahlandırdıqda, 

Tsitseron onu qanunsuz olaraq patritsilər sırasından xalq tribunluğuna keçməkdə 

ittiham etdi. Əlbəttə, Tsitseronun ittihamı əsassız idi, çünki Klodini bir plebey 

oğulluğa götürməklə, o, qanuni olaraq patritsilikdən plebey zümrəsinə keçmiş və 

qanunda nəzərdə tutulduğu kimi bir plebey kimi ədalətli qaydada xalq tribunu 

seçilmişdi. Çünki xalq tribunu mövcud qanunlara görə yalnız plebeylərdən seçilməli, 

onların mənafeyini təmsil və müdafiə etməli idi. Bu vaxt çıxış edən Katon Tsitserona 

ciddi etiraz etdi. O, qeyd etdi ki, Klodinin hərəkətlərindən hiddətlənir, lakin sonra o, 

Tsitseronun senatın bütün qərarlarını ləğv etmək barədəki təklifinin əleyhinə çıxdı. 

Katonun bu çıxışından Tsitseron özünü təhqir olunmuş hesab etdi, lakin sonralar bu 

onların münasibətlərinin tam korlanmasına səbəb olmadı.  
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Tsitseron isə Katon tərəfindən məhkəməyə verilmiş Litsini Murenanın 

müdafiəsini öz üzərinə götürdü. Yaxud Sezar İspaniyada olanda Tsitseron Pompeyin 

yanına yollandı, Yunanıstanda Katondan başqa hamı onu sevinclə qarşıladı. Katon 

isə Pompeyə qoşulduğuna görə onu məzəmmət etdi, çünki özü Sezarın açıq düşməni 

olduğuna görə ona qoşulmuşdu və siyasətdə tutduğu istiqaməti dəyişə bilməzdi. O, 

qeyd edirdi ki, öz mövqeyinə görə Tsitseron daha sərbəst idi, vətəninə və dostlarına 

böyük xeyir verə bilərdi. Bunun üçün ona Romada qalmaq lazım idi, Sezara düşmən 

olmaq lazım deyildi. 

Farsaldakı döyüşdən və Pompey qaçdıqdan sonra Dirraxiyada olan Katon 

çoxlu qoşun yığmışdı və iri donanmaya malik idi. O, Tsitserondan tələb etdi ki, 

qanunlara uyğun olaraq və əvvəllər konsul vəzifəsinə malik olduğuna görə 

komnadanlıq səlahiyyətlərini öz üzərinə götürsün. Lakin Tsitseron bundan və 

ümumiyyətlə müharibədə iştirak etməkdən imtina etdi. Bu vaxt Pompeyin oğlu və 

onun dostları Tsitseronu xain adlandırdılar və qılınclarını çəkib onu öldürmək 

istədikdə, Katon buna mane oldu və böyük çətinliklə Tsitseronu düşərgədən 

uzaqlaşdırdı.  

Katon Sezara müqavimət göstərmək, Romanı ondan xilas etmək üçün hər cür 

risqə getməyə hazır idi, təəssüf ki, o, bu fədakarlığında özünə layiqli sirdaş tapa 

bilmirdi. Təsadüfi deyildir ki, Sezar diktatura qurduqdan sonra, Tsitseron ona qarşı 

və Katonun şərəfinə elə bu adda kitab yazdı və burada onun ləyaqətlərini göylərə 

qaldırdı. Bu kitab çoxları tərəfindən böyük sevinclə qarşılanmışdı, çünki Katonun 

qeyri-adi, hamıdan fərqlənən mərd və kişilik xüsusiyyətlərinə hamı bələd idi. Sezar 

bu kitabdan hiddətə gəldi, çünki əsər Katona həsr olunsa da, Sezara qarşı yazılmışdı. 

Sezar buna dözə bilməyib, Katon əleyhinə ittihamları toplayıb, bir kitab yazdı və onu 

"Anti Katon" adlandırdı. Sezar bu kitabı ilə özünün ciddi surətdə incidiyini büruzə 

verdi, çünki ölümünə səbəb olduğu bir adama yağdırılan təriflər, ona ən kəskin 

ittiham kimi səslənirdi.  

Lakin onu da demək lazımdır ki, Katonun Utikada özünü öldürməsini Afrikada 

yaxında olan Sezar eşitdikdə kədərləndi və bu sözləri dedi: "Eh, Katon, sənin ölümün 

mənə acı gəlir, çünki xilas olunmanı məndən qəbul etmək də sənə acı gəlirdi".  

Mark Portsi Katon Roma siyasi həyatında bir saflıq və düzgünlük işığı saçan 

kometa kimi göründü və məhv oldu. Onun düşmənləri və qatilləri ona qarşı nə qədər 

nifrət hissi bəsləsələr də, onun nəcibliyini və mənəvi yüksəkliyini bütünlüklə dana 

bilmirdilər. XVI əsrin böyük fransız mütəfəkkiri Mişel Monten onun haqqında yaxşı 

yazmışdır: "Bəzi adamları izah etmək çox asandır. Kiçik Katonu götürək, bircə simə 

toxunduqda bütün musiqi aləti barədə tam təsəvvürə malik olursan. Burada heç vaxt 

pozulmayan səslərin uzlaşan harmoniyası vardır".  

Katondan, onun xatirəsini əbədiləşdirən heç nə qalmadı, lakin onun sitayiş 

etdiyi prinsiplər, saflıq və ləyaqət heç vaxt öz cazibə qüvvəsini itirmədiyindən 

gələcək nəsillər öz üzərində bu qravitasiya qüvvəsini hiss etməyə bilməzdilər. Roma 

respublikasının ilhamverici ideyaları gələcək xalqların tiraniyaya qarşı mübarizəsinə, 

demokratiyaya yol açdıqca, sağlam və ölməz prinsipləri bu quruluşa hörmət və 

məhəbbət yaratdıqca, onun ən böyük daşıyıcıları olanlar insanlar üçün, bəşəriyyət 

üçün bələdçi rolunu oynayır və qaranlıq dövrlərdə onların şəxsiyyəti irəli doğru bir 

işıq saçır, adamların ürəyini və zəkasını nura qərq edir. Roma aristokratiya 
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quruluşunun mərd və yenilməz, prinsipial və sarsılmaz mübarizlərindən və 

fədailərindən biri olan Katon daş heykəllərdə deyil, bundan daha möhkəm 

materialda, azadlığa can atan, zülmü, əsarəti, tiraniyanı qəbul etməyən milyonlarla 

insanların xatirələrində yaşayır. Katon Roma tarixində qısa bir dövrdə fəaliyyət 

göstərsə də və onun fəaliyyət dairəsi başqaları ilə müqayisədə çox kiçik arealdan 

ibarət olsa da, o, mənəvi yüksəkliyi və prinsiplərinin aliliyi ilə çoxlarından daha 

cazibədar görünür və nəsillərin gözündə tarixə göstərdiyi təsirə və nüfuza görə hətta 

böyük şəxsiyyətlərin xeyli hissəsini kölgədə qoymağı bacarır.  
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SEZARIN DİKTATURASI VƏ QƏTLƏ YETİRİLMƏSİ 

 

Sezar Afrikadan da qələbə ilə döndü və işğal etdiyi torpaqlar, dövlət 

ehtiyatlarına cəlb etməyə Roma üçün çox lazım olan xeyli miqdarda ərzaq vəd edirdi. 

Sonra o, özünün Misir, Pont, Afrika-Yuba üzərindəki qələbələrini triumfla qeyd etdi. 

Numidiya çarı Yubanın oğlu əsir götürülmüş kiçik uşaq olsa da, zəfər mərasimindən 

keçirildi. Sonralar bu əsirlik ona xoşbəxtlik bəxş etdi və o, məşhur yunan 

yazıçılarından birinə çevrildi.  

Bundan sonra Sezar çoxdan ölmüş qızı və Pompeyin arvadı olmuş Yuliyanın 

şərəfinə qladiator və dəniz döyüşləri təşkil etdi. Sonra vətəndaşların siyahıya 

alınmasını keçirdi. Vətəndaş müharibəsinin gətirdiyi bədbəxtliklər hesabına onların 

sayı iki dəfədən çox azalaraq, 150 minə enmişdi.  

İndi o, dördüncü dəfə konsul seçildi və İspaniyada qərar tutmuş Pompeyin 

oğlanlarının üstünə yollandı. Munda şəhəri yaxınlığında böyük döyüş getdi. Sezar 

sıxışdırıldıqlarını görüb, geri çəkilən əsgərlərin qabağına qaçaraq deyirdi ki, əgər 

onlar heç nədən utanmırlarsa, qoy onu aparıb, o balaca oğlanlara versinlər. Nəhayət 

o, döyüşü uda bildi. Düşmən 30 min adam itirdi. Sezar döyüşçülərinə dedi ki, o, daim 

qələbə üçün vuruşmuşdu, indi isə ilk dəfə olaraq öz həyatı naminə vuruşmalı oldu. 

Pompeyin kiçik oğlu qaça bildi, lakin bir neçə gün sonra onun böyük oğlunun 

kəsilmiş başını gətirdilər. Bu müharibəsi ilə Sezar müharibələrə son qoydu. Artıq 

müharibə şirinin dırnaqları korlaşmışdı. Sonuncu müharibədəki qələbə, Afrikadakı 

qələbədən daha acınacaqlı idi. Afrikada romalıların qanının axıdılmasını 

numidiyalılar, çar Yuba adı altında müəyyən qədər gizlətmək mümkün olsa da, 

İspaniyadakı qələbəyə hansısa don geyindirmək mümkün deyildi. Öz 

həmvətənlərinin qan çayını axıdan Sezarın özü də bu qələbənin şöhrətindən xəcalət 

çəkirdi.  

Lakin Romanın bədbəxtliyi təkcə bununla qurtarmırdı. İndi Roma öz başına 

yüyən keçirməyə məcbur olmuşdu, vətəndaş müharibəsindən yaxasını qurtarmaq 

üçün təkhakimiyyətliliyi qəbul etməyə razılaşdı. 44-cü ildə Sezar ömürlük diktator 

seçildi, bundan əvvəl o, 46-cı ildə yenə diktator seçilmişdi. Hakimiyyəti heç nə ilə 

məhdudlaşmayan vəzifədən açıq tiraniya qoxusu gəlirdi, təkcə çar tacı çatmırdı. 

Senat Tsitseronun təklifi ilə ona mənsəb dərəcələri müəyyən etdi. Digərləri isə daha 

qeyri-adi şan-şövkətlər təklif edirdilər. Sezar isə özünü xeyli mərhəmətli aparırdı. O, 

vətəndaş müharibələrində qalib gəldikdən sonra, əfv etdikləri adamlara iri vəzifələr 

verirdi. Belə ki, Brut və Kassi pretor oldular. O, Pompeyin heykəlini yenə senatda öz 

yerinə qoydurdu. Buna görə Tsitseron demişdi ki, Pompeyin heykəlini bərpa 

etməklə, Sezar öz heykəlini möhkəmləndirdi. Sezar özünü heç mühafizəçilərlə də 

əhatə etmədi və deyirdi ki, həmişə ölümü gözləməkdənsə, bir dəfə ölmək yaxşıdır. 

Sonra o, əsgərləri üçün əvvəllər dağıdılmış iki şəhəri - Karfagen və Korinfi eyni 

vaxtda bərpa edərək, burada koloniyalar yaratdı. Karfagen koloniyası əvvəlki şəhərin 

yerində deyil, bir qədər aralıda salınmışdı.  

O, əyanlara da yağlı vədlər verirdi, hətta bir dəfə konsulluq müddətinin 

qurtarmasına bircə gün qalmış vəfat edən konsul Maksimin yerinə, bir günlüyə bir 

nəfəri konsul təyin etdi. Buna istehza edən Tsitseron demişdi ki, "tələsək ki, onu 

konsul vəzifəsində olanda tapa bilək".  
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Lakin müharibənin gətirdiyi şərəf və şöhrət onu yenə də rahat buraxmırdı. İndi 

o, Parfiya ilə müharibəyə hazırlaşırdı, oranı zəbt etdikdən sonra Girkandan keçməklə, 

Xəzər dənizinin və Qafqazın yanı ilə Pontun böyründən Skifiyaya girmək, sonra isə 

Germaniya ilə qonşu olan ölkələrə və onun özünə hücum etmək istəyirdi. Sonra 

Qalliyadan İtaliyaya geri dönməklə Romaya elə ərazilər tabe etmək istəyirdi ki, onu 

hər tərəfdən Okean əhatə etsin. Sezarın fantaziyası göründüyü kimi heç də Böyük 

Aleksandrdan geri qalmırdı.  

O, öz vətənində də kanallar qazdırır, bataqlıqları qurutdururdu. Sonra müasir 

dünyanın da istifadə etdiyi təqvim islahatını həyat keçirdi. O, ilin təqviminə əlavə bir 

ay daxil etdi, buna qədər Numa da təqvimə belə bir ay əlavə etmişdi. Lakin onun 

bədxahları onun bu xeyirxah əməlinə də kölgə salmaq istəyirdilər.  

Bütün bunlarla yanaşı Sezarın çar hakimiyyətinə can atması ona qarşı nifrəti 

artırırdı və onu öldürmək ideyası yaranmağa başladı. Sezara çar hakimiyyətini qəbul 

etməyi məsləhət görənlər, bunu onunla əsaslandırırdılar ki, guya Sivilla kitablarında 

Parfiya çarlığının zəbt edilməsinin, romalılara yalnız çar başçılıq etdikdə mümkün 

olacağı göstərilir, digər hallarda bu qətiyyən mümkün deyildir.  

Bir dəfə qonşu şəhərdən Romaya qayıdan Sezarı çar kimi salamladılar. Xalqın 

bundan xoşu gəlmədiyini görən Sezar hiddətləndi ki, onu çar deyil, Sezar 

adlandırırlar. Başqa bir dəfə isə o, natiqlər üçün olan yüksəklikdə oturduqda, ona 

Senatın bütün tərkibi ilə konsullar və pretorlar yaxınlaşdılar. O isə məlum qaydalara 

məhəl qoymayaraq yerindən durmadı və onlara adi şəxslər kimi müraciət etdi. 

Bundan xalqın da çox acığı gəldi, çünki Senatın timsalında o, dövləti də təhqir 

etmişdi. Bundan sonra o, xalq tribunlarını da təhqir etdi. Luperkali bayramı vaxtı 

Sezar natiqlər üçün olan yerdən mərasimə tamaşa edirdi. Konsul kimi Antoni ona 

yaxınlaşıb dəfinə çələngi ilə hörülmüş tac uzatdı. Bir neçə adam əl çaldı. Sezar 

tacdan imtina etdikdə isə hamı əl çaldı.  

Sonra bir dəfə xalq gördü ki, Sezarın Kapitolidəki heykəlinə çar tacı 

qoyulmuşdur. İki xalq tribunu Flavi və Marull yaxınlaşıb, tacı heykəlin başından 

götürdülər və Sezarı çar kimi salamlayanları dustaqxanaya apardılar. Xalq bu 

tribunları alqışlayaraq, onları vaxtilə çar Məğrur Tarkvinini qovmuş və Romanı 

tiraniyadan ezad etmiş adamın şərəfinə "Brutlar" adlandırdı. Bundan hiddətlənən 

Sezar onları hakimiyyətdən məhrum etdi və xalqı təhqir etmək üçün "Brut" sözünü 

istehza ilə bir neçə dəfə təkrar etdi. Bu vaxt öz ümidini Mark Yuni Bruta 

bağlamaqdan savayı xalqın başqa çarəsi qalmamışdı.  

O, məşhur qədim Brut nəslinə mənsub idi, Katonun kürəkəni və qohumu idi. 

Vaxtilə Sezar Farsalda Pompey üzərində qələbə çalarkən, əsir götürülən Brutu əfv 

etmiş və sonra isə o, Sezarın böyük etimadını qazanmışdı. Artıq Brut pretor idi və üç 

ildən sonra onu konsulluq gözləyirdi. Həmin vəzifəyə Kassi də göz dikmişdi. İndi 

Brut və Kassi Sezara qarşı sui-qəsd hazırlayırdılar, lakin Sezar bu xəbərlərə 

inanmırdı. Brutun pretor kimi işlərə baxanda oturduğu yerinin üstündə camaat "Sən 

yatmısan, Brut", yaxud da "Sən Brut deyilsən" kimi sözlər yazırdılar. Bunu görən və 

Sezara düşmənçilik hissləri bəsləyən Kassi Brutu daha da qızışdırırdı. 

Bir də ki, qismətdən qaçmaq da mümkün olmur. Bir falçı Sezarı xəbərdar 

etmişdi ki, martın idləri adlanan gündə (martın 15-də) onu böyük təhlükə gözləyir. 

Bu gün başlayanda senata yollanan Sezar həmin falçı ilə qabaqlaşdıqda zarafatla dedi 
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ki, "axı mart idləri gəlib çatdı", bu sözlərə həmin adam sakitcə cavab vermişdi: 

"düzdür, başlayıb, lakin hələ keçməyib". Bundan bir gün əvvəl isə qonaqlıqda 

olanda, söhbət gedir ki, ən yaxşı ölüm hansıdır, Sezar hamıdan tez cavab verir: 

"gözlənilməyəni". 

Həmin gün gəlib çatdıqda ona məsləhət gördülər ki, evdən çıxmasın və Senatın 

iclasını təxirə salsın. Arvadı Kalpurniya da belə xahişlər edirdi. Ona görə də Sezar 

Antonini göndərmək istədi ki, o, Senatın iclasını buraxsın. Lakin bu vaxt onun böyük 

etimadını qazanmış və Brut ilə Kassinin qəsdinin iştirakçısı olan Detsim Brut Sezara 

dedi ki, əgər iclası təxirə salsa, belə təsəvvür yaranacaq ki, o, Senatı ələ salır. Axı bu 

iclas onun öz təklifi ilə çağrılmışdır və İtaliyadan kənar ərazilərdə onu çar elan 

edəcək və digər torpaqlarda və dənizlərdə olanda ona tac qoymağa icazə verəcəkdi. 

Hətta o, iclasın keçməsini istəmirsə, qoy özü gedib Senatı salamlasın və iclası təxirə 

salsın. Bu sözləri dedikdən sonra o, Sezarın əlindən tutub evindən Pompey 

kuriyasına apardı. Yolda ona yazı vermək istəyən bir adam, qəsd haqqında onu 

xəbərdar etmək istəyirdi. Sezar isə yazını oxumağa imkan tapmadı.  

Fiziki cəhətcə çox qüvvətli olan Antonini isə küçədə saxlayıb başını 

qarışdırdılar. Brutun başçılıq etdiyi sui-qəsdçilər iki yerə bölündülər, bir hissəsi  

Sezarın kürsüsünün arxasında dayandı, digər hissəsi isə onun qabağına çıxdı. Onlar 

Tulli Kimvrin sürgün olunan qardaşının bağışlanmasını xahiş edirdilər. Sezar xahişi 

rədd edib, kürsüyə oturduqda, yenə təvəqqelər ediləndə, o, narazılığını bildirdi. Bu 

vaxt Tulli iki əli ilə Sezarın toqasından tutub boğazından çəkib çıxarmağa başladı və 

bu işarə ilə hücum başlandı. İlk zərbəni Kaska onun peysərinə vurdu, lakin yara elə 

də dərin deyildi. Sezar dönüb qılıncı tutudu və latınca dedi: "Əclaf Kaska, sən nə 

edirsən?" Kaska isə yunanca qardaşına müraciət edərək dedi: "Qardaş, kömək et!"  

Sui-qəsddən hali olmayan senatorlar qorxudan nə qaça, nə Sezara kömək edə, 

nə də qışqıra bilirdilər. Sui-qəsdçilərin hamısı yalın qılınclarla Sezarı əhatəyə 

almışdılar. O, nəzərini hara yönəldirdisə, qılınc zərbəsi alırdı. Brut isə zərbəni onun 

qasığına vurdu. Buna qədər özünü ora-bura çırpan və qışqıran Sezar Brutu qılınclı 

gördükdə toqasını başına çəkdi və özünü zərbənin altına qoydu. Onun cəsədi 

Pompeyin heykəlinin kürsüsünün yanına düşdü və elə bil ki, Pompey öz ayaqları 

altına sərilən düşmənindən intiqam alırdı.  

Sezar cəmi 23 yara almışdı. Onun ölümündən sonra irəli çıxan Brut çıxış 

etmək istədikdə, senatorlar qaçmağa başladılar. Bu hadisə xalqda böyük həyəcan və 

qorxu əmələ gətirdi. Sui-qəsdçilər isə buradan Kapitoliyə yollandılar. Bəzi adamlar 

sui-qəsddə iştirak etmədikləri halda, Sezarın öldürülməsini öz adlarına çıxırdılar və 

sonra dəhşətli dərəcədə bunun altını çəkməli oldular. Antoni və gənc Oktavi Sezar 

tərəfindən onlar edam edildilər.  

Sonrası günü sui-qəsdçilər Brut başda olmaqla Foruma gəlib xalqa müraciət 

etdilər. Xalqın Sezara ürəyi yandığı kimi Brutu da sayırdı. Belə bir şəraitdə senat, 

Tsitseronun təklifi ilə Sezara allahlara məxsus hörmət göstərməyi, həmçinin Sezarla 

əlaqədar olan işlərə afinalıların təcrübəsindən istifadə edərək amnistiya verməyi, 

Bruta və Kassiyə isə əyalət verməyi qərara aldı. Əslində bu düşmən olan tərəfləri 

barışdırmaq məqsədini güdürdü və tarazlıq yaradırdı. 

Lakin Sezarın vəsiyyəti açıldıqdan və xalqa elan edildikdən sonra vəziyyət 

büsbütün dəyişdi. Vəsiyyətə görə Sezar hər romalıya xeyli hədiyyə qoyub getmişdi. 
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Onun zərbələrdən eybəcərləşmiş cəsədini görən kütlə meyidi yandırmaq üçün 

istifadə etdiyi taxta parçalarının kösövünü götürüb Sezarın qatillərinin evlərini 

yandırmağa başladı, digərləri isə sui-qəsdçiləri axtarırdılar ki, özləri onları mühakimə 

etsinlər. 

Sezar 15 mart 44-cü ildə 56 yaşında həyatla vidalaşdı. O, böyük zəhmətlər 

hesabına ələ keçirdiyi hakimiyyətin - diktaturanın bəhrəsini dada bilmədi. Ona yalnız 

hökmran adı və şöhrət qaldı.  

Sezarın ölümündə onun mərhəmətliliyi və səbrsizliyi müəyyən rol oynadı. 

Bunlar birlikdə onun şəxsi təhlükəsizliyinə qorxu yaradırdı. Sezar ona lazım olanda 

barbarlara qarşı qəddarlıq göstərməkdə tərəddüd etmirdi. Lakin demək olar ki, 

məğlub etdiyi romalı əleyhdarları ilə ardıcıl olaraq alicənablıqla davranırdı. Sezar öz 

opponentlərinə bütünlükdə amnistiya verdi və onlardan çoxunu yeni rejimdə məsul 

mövqelərə çıxardı.  

Onun qətli qəsdinin təşkilatçısı olan Qay Kassi Longin və Roma 

respublikaçılığının simvolik təcəssümü olan Mark Yuni Brut - Sezarın keçmiş 

düşmənləri idi. "Et tu, Brute" - "Səndəmi, Brut" sözləri Sezarın bağışladığı və 

sevdiyi insan tərəfindən vurulan zərbənin xüsusi ağrısının ifadəsi idi. Burada giley 

də, gözləmədiyi xəyanətdən acı şikayət də var idi. Bu Roma respublika quruluşuna 

xəyanət etmiş insana cavab xəyanəti olduğundan, bəlkə də müdafiə üsulu, seçilmiş 

intiqam variantı idi.  

Bütövlükdə 60 qəsdçi arasında bir neçə keçmiş sezarçı da var idi. Onlar Sezar 

rejiminin monarxiya meylinin böyüməsindən hiddətlənmişdilər. Güman ki, Sezarın 

bədbəxtlik vaxtı acı dərmana şəkər qatmasını nümayiş etdirməsindən yaranan 

aristokratik qorxu da öz rolunu oynamışdı. Onlar bunu dərk etməkdə digər bir 

uğursuzluğa uğradılar. Sezarı şəhid etməklə, həm də onun ölümündən sonrakı siyasi 

taleyi yaradıldı. 

O, sərkərdəlik dühası ilə yanaşı, digər istedadlardan da xali deyildi. Onun bəzi 

əməllərinin izi minilləri arxada qoyaraq, bu günə gəlib çatmışdır. O, 46-cı ildə 

Roman təqvimini islahata uğratdı. 45-ci ildə munitsipiya üçün standart konstitusiya 

nümunəsi yaratdı. 59-cu ildə Sezar artıq Kapuya şəhərini bərpa etmişdi. 150 il əvvəl 

respublika rejimi bu səhəri hüquqi korporativ məsuliyyətdən məhrum etmişdi. O, 

ölümünə yaxın öz sələfləri tərəfindən dağıdılmış daha iki şəhəri - Karfageni və 

Korinfi bərpa etmişdi. O, əcnəbilərə Roma vətəndaşlığı verməkdə çox əliaçıq idi. 

Senatın say  tərkibini çoxaltmışdı və onun personalını bütün Roma vətəndaşlarından 

daha ehtiram olunan etmişdi.  

Sezar dühasının digər böyüklüyü onun yazılarında nümayiş olunur. Bizim 

dövrə yalnız onun Qalliya müharibəsi və vətəndaş müharibəsi barədəki hesabatları 

gəlib çatmışdır. "Anti Katon" əsərində Sezar mərhum əleyhdarı Mark Portsi Katonun 

xatirəsinə hörmətsizlik göstərməyə cəhd etmişdi.  

Sərkərdə, diktator və dövlət xadimi kimi Sezar Yunan-Roma dünyası tarixinin 

istiqamət xəttini qətiyyətlə və dönməz şəkildə  dəyişdirdi. Aleksandr kimi Sezarın da 

adı indiyədək xristian və islam dünyası adamlarının dilində qalır. Məhz bu addan ali 

hökmdarların titulu kimi Almaniyada "kayzer", slavyan dillərində "çar", islam 

dünyasında isə "qeysər" sözü meydana gəlmişdir.  
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Sezarın öz dövründə doğulduğu Kvintilis ayı onun şərəfinə "iyul" adlandırıldı. 

Bu ad Roma imperiyası süquta uğradıqdan sonra da dəyişilməz qaldı. Sezarın təqvim 

islahatının da taleyi belə oldu. Sezar təqvimi olan Yulian təqvimi indiyədək Şərq 

Ortodoks Xristian ölkələrində qüvvədə qalmaqda davam edir, XIII Qriqori tərəfindən 

azacıq düzəldilən və Qərbdə işlədilən Qriqorian təqvimi də elə azacıq korrektə 

edilmiş Yulian təqvimidir.  

Sezarın ərazisini genişləndirdiyi imperiya dağıldı, yoxa çıxdı. Lakin Sezarın 

hərbi dühası, qədim Roma tarixini bəzəyən onun müxtəlif işarəli əməlləri bugünkü 

insanın maraq dairəsindən uzaqlaşmır və bu təminat verir ki, zaman seli bu qranit 

abidəni gələcəkdə də yuyub apara bilməyəcəkdir. 

Lakin Sezarın ölümü onun qətlində iştirak edənlərin hamısının məhvinə yol 

açdı. Harada olmalarından asılı olmayaraq Sezarın qətlindən keçən iki il yarım 

ərzində onları ölüm kabusu yaxaladı və bu cinayətin bütün iştirakçıları, qətlin özünə 

layiq cəzalarını aldı. Filippidəki Antoni və gənc Sezarla (gələcək Avqustla) 

döyüşdəki məğlubiyyətdən sonra Kassi Sezarı öldürdüyü gödək qılıncla özünü qətlə 

yetirdi. Filippidəki məğlubiyyətdən sonra ikinci döyüş aparmaq istəyən Brut, taleyin 

ondan üz döndərdiyini hiss edib, ordusu qaçan vaxt hündür bir yerə çıxıb, açıq sinəsi 

ilə qılıncın üstünə atıldı və son nəfəsini verdi.  

Sui-qəsdçilər güman edirdilər ki, tiranı aradan götürməklə onlar hər şeyə nail 

olacaq, bütün məsələlər həll ediləcəkdir. Lakin daim özünü biruzə verən bir cəhət, bu 

dəfə də özünü yada salmağa məcbur etdi. Planlar nə qədər mükəmməl hazırlanırsa 

hazırlansın, nəzərdə tutulan bir pərdəli drama çox vaxt çoxlu pərdələrdən ibarət 

faciəyə çevrilir və pərdə salınana qədər çoxlu qan axıdılır, özünü qabaqcadan qalib 

qiyafəsində görənlər ölüm yatağında uzanmağa məcbur olur, yaxın adamlarına isə 

matəm paltarı geyindirtdirirlər. Bəzən qələbə naminə endirilən ilk zərbə faciələr 

silsiləsinin başlanğıcı olur və vaxtından əvvəl özünü qalib hesab edənlərə Solonun 

dediyi sözlər yada salır ki, hələ döyüş bitməmişdirsə, kimin qalib, kimin məğlub 

olmasını demək mümkün deyildir. Bugünkü qalib sabahkı məğluba, didərginə, 

bədbəxtə və meyidə çevrilir. Bir adamın məhvi, hətta o, nə qədər iri şəxsiyyət olsa da 

bütün sıranın domino prinsipi ilə yıxılmasına deyil, onların daha da 

möhkəmlənməsinə və qisas uğrunda birləşməsinə, gözlənilmədən onların cəhdlərinin 

uğurlu getməsinə və başqa cür finala gətirib çıxarır.  

Tsitseron sonralar Sezara sui-qəsd hadisəsinin nə ilə nəticələnəcəyini götür-

qoy etmədiklərinə görə, özlərini məzəmmət edərək yazırdı ki, "Mart idləri ilə özünə 

təskinlik vermək axmaqlıqdır, axı biz kişi igidliyini, ağıl barədə isə uşaqlıq göstərdik. 

Ağac kəsilmişdir, lakin kökündən çıxardılmamışdır, ona görə də biz görə bilmərik ki, 

o, hansı zoğlar verəcəkdir". Həmişə olduğu kimi bu dəfə də bu müdrik filosof səhv 

etmirdi.  

Sezar təkcə parlaq sərkərdə və siyasətçi istedadına malik olmayıb, başqa 

sahələrdə də fitri qabiliyyətə malik idi. Onun şəxsi igidliyi də dillərdə gəzirdi. Öz 

döyüşçülərinə qarşı çox əliaçıq idi, insansevərliyi və əsirlərə güzəştə getməsilə ad 

qazanmışdı. Ümumiyyətlə, o, mərhəmətliliyi ilə xüsusi şöhrət tapmışdı. O, köhnə 

legionerlərinin çoxunu adı ilə tanıyırdı. Uşaqlıqdan o, at sürməyi çox xoşlayırdı, 

yürüşlərə gedəndə isə at üstündə oturub eyni vaxtda iki və daha artıq məktub 

yazanlara mətni diqtə edirdi. Ümumiyyətlə o, dostları ilə məktub vasitəsilə söhbət 
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etməyi çox sevirdi. Çünki daim yürüşlərdə olduğuna görə onun dostları ilə görüşmək 

imkanı yox idi.  

Sezar həm də güclü natiqlik qabiliyyətinə malik idi, onun ədəbi 

yaradıcılığından isə çox yığcam dildə yazılmış və o dövrdəki Qalliya, Britaniya və 

digər ölkələr haqqında geniş və dürüst məlumat verən "Qall müharibəsi" əsəri 

qalmışdır. Dəqiq retsenziyaçı olan Tsitseron bu kitabın elmi və bədii keyfiyyətlərinə 

yüksək qiymət vermişdi.  

Bütün bunlarla yanaşı dünya hərb tarixi Makedoniyalı Aleksandrdan sonra, 

ikinci qüdrətli və qabiliyyətli sərkərdə ilə zənginləşdi. Təsadüfi deyildir ki, o, özü 

Böyük Aleksandra həsəd apardığı kimi, 19 əsr ondan sonra hərb səhnəsinə gələn 

Napoleon daim ona bənzəməyə can atırdı, ondan öyrənirdi. Onun adını bir titul kimi 

sonrakı imperatorlar daşısalar da, Sezar dedikdə hamı antik dünyada ən nəhəng və 

ziddiyyətli şəxsiyyət olan Qay Yuli Sezar haqqında düşünür, onu yada salır. Çünki 

yalnız quru adı daşımaqdan savayı, tarix öz əməllərinin, irsinin qeyri-adi miqyasına 

və nəticələrinə görə ondan başqa digər bir Sezarı tanımır. Sezarla müqayisədə hətta 

Roma tarixində xüsusi yeri olan Avqust da solğun görünür. 

Sezar ömrünün son illərini siyasətlə yanaşı müharibəyə həsr etmişdi və hər iki 

sahədə qarşısına qoyduğu məqsədlərə bütünlüklə çatmışdı. Ölümündən əvvəl Böyük 

Aleksandr Ərəbistana yürüşə hazırlaşan kimi, Sezar da Parfiya ilə müharibəyə 

hazırlaşırdı. Müharibə təkcə onun üçün zəfər mənbəyi olmayıb, elə bil ki, həm də 

özünü sınama, özünü təsdiqetmə sahəsi idi. 49-44-cü illərdə o, bütünlükdə ancaq 17 

ayı Romada keçirmişdi. Siyasət və hərb meydanındakı ardıcıl qələbələr, onda 

diktatorluq meylini gücləndirmişdi. O, öz ağalığını artıq birinci yerə qoymuşdu və bu 

ağalıq hissi respublikanın məhvinə gətirib çıxardı. O, özünü 46-cı ildə 10 illiyə, 44-

cü ildə isə ömürlük diktator elan etmişdi. O, ellinistik qaydada özünü çar etmək 

istəyirdi, Romada isə hələ 509-cu ildən, Məğrur Tarkvini çarlıqdan qovulduqdan 

sonra bu instituta düşmən münasibəti hökm sürürdü.  

İkincisi, Sezar demək olar ki, öz imperiyasına geniş mənada qeyri-Roma 

münasibəti göstərirdi. O, Senatla bir ağa kimi rəftar edirdi. Ona görə atlılar hesabına 

Senat üzvlərinin tərkibini xeyli çoxaltmışdı. Magistratların da sayı xeyli artmışdı və 

onlar faktiki olaraq Sezarın namizədlərindən seçilirdi. Tsizalpin Qalliya əyalətlərini 

o, vətəndaş ərazilərinə çevirmişdi, Egey sahilindəki və Palestinadakı yəhudilərə 

himayədarlıq edirdi və hətta İtaliyadan kənarda 20 vətəndaş və latin koloniyası 

yaratmışdı. Bütün bunlar Senatın və Roma kübarlarının əksəriyyətinin düşüncə 

tərzinə zidd idi. Nəcib romalıların nifrətinə səbəb olan bir də o idi ki, Sezar rəsmi 

qaydada Allah edilmişdi.  

Sezarın ölümündən sonra hər iki tərəf çaş-baş qalmışdı. Diktatorun qatillərini 

xalq dəstəkləmədiyi kimi, Sezar tərəfdarları da qorxudan qaçıb evlərində 

gizlənmişdilər. Lakin belə ümumi qarışıqlıq və anlaşılmazlıq şəraitində sui-qəsdin 

davam və inkişaf edəcəyindən qorxan Sezar tərəfdarları daha fəal və cəld hərəkət 

etməyə başladılar və bu, təşəbbüsün artıq onların əlinə keçməsinə gətirib çıxardı. 

Onlar açıq dəstəyi də hiss edirdilər, bu kömək Sezarın veteran döyüşçüləri və zəbt 

edilmiş əyalətlərin sərvətləri hesabına rifah halı bir qədər yaxşılaşmış şəhər plebsi 

tərəfindən gəlirdi.   
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Belə bir vəziyyətdə qətldən iki gün sonra, martın 17-də Sezarın dul qalmış 

arvadı Kalpurniyadan bütün pul vəsaitini və kağızları alan Antoni konsul 

səlahiyyətindən istifadə edərək, Senatın iclasını çağırdı. Sui-qəsdə rəğbət bəsləyənlər 

Sezarı tiran adlandırmağı və onun qatillərinə minnətdarlıq etməyi təklif etdikdə, 

gözlənilmədən Antoni müasir dildə desək, mahir şahmatçı kimi bir mat 

vəziyyətindən çıxmağa və qalib gəlməyə yol açan gediş etdi və dedi ki, bu qərarla 

tiran adlanan Sezarın bütün sərəncamları avtomatik olaraq ləğv ediləcəkdir. Belə bir 

vəziyyət isə çoxlarının, xüsusən senatorların mənafeyinə toxunmaya bilməzdi. Mark 

Antoninin bu sözü senatın atmosferini bütünlüklə dəyişdi, sui-qəsdçilərə təzim 

edənlər, indi ölmüş diktatoru tərifləməyə keçdi. Sezar tiran elan edilməklə, onun 

dövründə xeyli imtiyazlara çatmış adamların, xüsusən senatorların zəngin rifahını da 

özü ilə o dünyaya aparacaqdı. Ona görə də imtiyazlardan məhrum olmaqdansa, 

prinsipləri dəyişmək senatorlar üçün daha asan və daha faydalı idi. Axı Roma 

tarixində senatorlar yaşıl ot kimi həmişə küləyin əsdiyi istiqamətə yıxılmışdılar. Ona 

görə də onlar "Verbum sapientilus" - "ağıllı yarım sözdən başa düşür" qədim Roma 

zərb-məsəlinə sadiq qalaraq, vəziyyəti düzgün qiymətləndirdilər.  

Bu vaxt Tsitseronun hər iki tərəfə güzəşt barədəki məsələnin Solomon həlli 

təklifi də yerinə düşdü. Bu təklif əsasında qəbul edilən qərarla qəsdçilərə amnistiya- 

yunanca "unutma" deməkdir, - tətbiq olundu, Sezarın bütün sərəncamlarının qüvvədə 

qalması üçün isə onlar bütünlüklə təsdiq olundu.  

Bu da ondan ibarət idi ki, təkcə Sezarın keçmiş sərəncamları deyil, həmçinin 

gələcək üçün nəzərdə tutulan sərəncamları da təsdiq olunurdu. Axı heç kəs ölüdən 

onun niyyətlərinin nədən və hansılardan ibarət olduğunu öyrənmək imkanına malik 

olmadığından, mərhumun adından istifadə etməklə, istənilən qaydada hərəkət etmək 

mümkün idi. Əslində isə bu, Sezar tərəfdarlarına görünməmiş sui-istifadə şəraiti bəxş 

edirdi.  

Diktatorun özü diri olmasa da, indi ölünün niyyətləri adı altında bu dəfə onun 

varisləri olan bir qrup diri adamın istəklərinin və ehtiraslarının qarşısı alınmaz 

diktaturası yaranırdı. Əslində qəsdçilərin gələcək bütün məğlubiyyətlərinə səbəb olan 

və onların bünövrəsini qoyan bu iclasda belə qeyri-bərabər şərtlərlə, iki rəqib tərəf 

arasında barışıq yarandı. Bu barışıq, təməli onsuz da çox kövrək olduğundan uzun 

sürə bilməzdi və bir neçə gün sonra Sezarın dəfn mərasimində çıxış edən Antoni 

əslində qəsdçiləri ittiham etdi və xalqın diktatora olan ürək yanmasını alovlandırmaq 

üçün onun qanlı paltarını və mumdan hazırlanmış heykəlindəki 23 deşiklə onun 

yaralarını göstərməklə, bu qətlin qəddarlığını və qatillərin amansızlığını nümayiş 

etdirdi.   

Bundan əvvəl isə Sezarın elan edilən vəsiyyətində hər bir Roma plebeyinə 300 

sestertsi pul qoyub getməsi məlum olduğundan, hər şeydən çox qarnını düşünən 

plebs indi Sezarı diriltməyə, onun qatillərinin isə qanını içməyə hazır idi. Plebsə görə 

dövlət quruluşu ona aid deyildir, azadlıq və ya tiraniya onun taleyində heç bir 

dəyişiklik etmir, təki bircə onun qarnı tox olsun. Çünki plebs heç vaxt ruhu haqqında 

düşünmür, bu ali mənsubiyyəti alçaq varlıq olan bədənə və onun eybəcər 

laboratoriyası sayılan mədəyə təslim edir. Plebs, kütlə sabah başını kəsəcək qatilin 

əlindən, bu gün bir parça çörək aldıqda və ya hətta ac qarnı ilə yanaşı, başqasının 

boynunun vurulduğunu gördükdə, tiranın müdafiəçisi kimi çıxış edir, onun bütün 
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eybəcərliklərini və dəhşətlərini bəyənir, onu alqışlayır və tərifləyir, əslində bu, tiranın 

bütün zülmünə haqq qazandırmaqla, onun iyrənc silahına çevrilir. Bu qan gölündə 

çapan süvari despotun atı rolunu oynamaqda o böyük təskinlik və sevinc tapır. 

Despotun kütləvi, fiziki və mənəvi terroru məhz kütlənin rəğbət və alqış səsləri 

altında baş alıb gedir. Belə dəhşətlərə öz sadəlöhvlüyü, əlavə bir tikəni də udmaq 

həvəsi ilə yol açan kütlə özünü ömürlük köləliyə məhkum edir və bunu dərk edənə 

qədər nəinki belə vəziyyətlə barışır, hətta onu sevinclə qəbul edir. Məhz kütlə öz 

buzov sevinci ilə cəmiyyətin ən yaxşı və mübariz övladlarının başının kəsilməsinə, 

edam edilməsinə, bu tez-tez cücərməyən nadir çiçəkliyin tapdanıb, məhv olmasına 

şərait yaradır və onların bütünlüklə məhv olması ilə, qan çayının bir daha 

qurumaması üçün hətta öz başını da vətən cəlladının qılıncı altına qoyur.  

Xalqın da, vətənin də bədbəxtliyi, acı taleyi məhz buradan başlanır. Tiranın, 

despotun azğınlığı, doymayan qan ehtirası, köpək balığı iştəhası da buradan meydana 

gəlir. Bundan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, heyranlığı ilə kütlə bu qanlı 

tamaşaların başlanğıcda rola girməyi bacarmayan aktyorlarını cuşə gətirir, onları 

daha qrotesk oyuna, daha qanlı cinayətlərə və dəhşətlərə sövq edir. Kütlənin rəğbəti 

və alqışı despot üçün, bu insan həyatlarının həzm edilməsindən ötəri mədə şirəsi 

rolunu oynayır. Böyük turşuluğu olan bu mədə şirəsi iri həcmdə qidanı asanlıqla 

udmağa, həzm etməyə kömək edir. Məhz Roma plebsi də axırda bir ianə hesabına 

ölkənin yenidən vətəndaş müharibəsinə cəlb edilməsinə biganəlik göstərdi. Çünki 

ona respublika quruluşundansa, süfrəsindəki bir tikə çörək daha vacib idi.  

Antoninin öz çıxışı ilə qızışdırdığı xalq Senat binasına tərəf cumdu, xeyli adam 

öldürüldü və bina yandırıldı. Onlar sui-qəsdçiləri parçalamağa hazır idilər. Brut və 

Kassi gizli surətdə şəhərdən qaçdılar. Bu vaxt şəhərə və dövlətə nəzarət Sezar 

tərəfdarlarının başçıları Mark Antoni və Emili Lepidin əlinə keçdi. Sezarın nisbətən 

dinc diktaturasının yerini düşmənçilik vakxanaliyasından ilham və əlavə qüvvət alan 

adamların hakimiyyəti tutdu. Bu adamlar üçün əsas məsələ təkcə qətlə yetirilən 

diktator deyildi, ən vacibi aqoniyasını keçirən və son nəfəsini alan respublika 

quruluşunun məhvi idi. Onun cəsədi üzərində nekrofillərə məxsus olan bir 

murdarlıqla vətənə hər cür təcavüz etmək, onun açıq yarasının üzərinə yeni zərbələr 

vurmaq mümkün idi. Onların içərisində isə konsul olan və sərkərdə kimi tanınmış 

Mark Antoni daha böyük nüfuza malik idi. Mark Emili Lepid isə süvari rəisi olmaqla 

Sezarın rəsmi köməkçisi idi. Antoninin gələcək nəslinə gəldikdə, bu nəsildən 

nifrətamiz məşhurluqla seçiləni, öz dəhşətləri, zülmü, ağlasığmaz zinakarlığı və 

pozğun şəhvəti ilə Roma tarixinə daxil olmuş Neron oldu.  

Antoni hələ Sezarın sağlığında gününü eyş-işrətlə keçirib, çoxlarının nifrətini 

qazanmışdı. İndi isə onun əlinə dünyanın şərab dənizi və keyf çölləri kimi görünən 

ən iri dövləti keçmişdi. Eyş-işrətə aludə olması ilə o, romalıdan daha çox Şərq 

hökmdarlarına bənzəyirdi. İndi formal olaraq konsul olduğuna görə o, Romada bütün 

hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirmişdi. Bu vaxtlar Romada peyda olan və özünü 

Sezarın qohumu kimi qələmə verən yalançı Marini də o, asanlıqla aradan götürüb, 

edam etdi. Lakin xalqın dayağına çox da uzun müddətə bel bağlamaq olmazdı və bu 

səmtini dəyişən külək olduğundan çox da etibarlı hesab olunmurdu. Ona görə də 

etibarlı dayağı Senatda axtarmaq lazım gəlirdi. O, digər dairələri də 

zərərsizləşdirmək üçün, onlara güzəştə getməyə başladı və İspaniyadan Sekst 
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Pompeyi çağırıb onu donanmaya komandan təyin etməyi təklif etdi. Senat buna 

həvəslə razı oldu.  

Bundan sonra Antoni mühafizəçilər adı altında öz dəstəsinə 6 min adam cəlb 

etdi. Əlinə düşən fürsətdən istifadə edib, o, özünə yaxın olan adamlara vəzifələr 

paylamağa başladı və bunların hamısını mərhum Sezarın iradəsi kimi qələmə verirdi. 

Elə təsəvvür yaranırdı ki, Sezar ölməmişdən əvvəl yalnız Antoninin dostlarının 

yüksək vəzifələrdə yerləşdirilməsi barədə düşünürmüş və öz ölümü ilə də bunların 

həyata keçməsinə şərait yaratmaq istəyirmiş. Ona görə də romalılar bu adamlara 

"Xaronun dostları" ləqəbini vermişdi. Çünki onlar guya mərhumun iradəsi ilə bu 

rütbələrə sahib olmuşdular. Qədim yunan mifologiyasına görə, Xaron ölənləri 

qayıqda Stiks çayı ilə o dünya səltənətinə - Aidə daşıyırdı. Xaron Sezarın bir sərnişin 

kimi son mənzilə çatdırdıqca, qayığın hərəkəti adamlara da mənsəb və gəlir qapısı 

açırdı. 

Sonra Antoni senatda diktaturanı əbədi ləğv edən qanun qəbul etdirdi. 

Əyalətlər bölündükdə, Dolabellaya Suriya, onun özünə isə Makedoniya düşdü. Hər 

iki əyalətdə Sezar orduları var idi.  

Lakin Sezarın nəvəsi kimi qohumu olan və vəsiyyətinə görə özünün varisi elan 

etdiyi Qay Oktavi Romaya gəldikdə, bütün məsələləri həll etmiş kimi görünən 

Antoni üçün bir qədər gözlənilməyən qeyri-müəyyənlik yarandı. O, Dalmatiyadakı 

Apolloniya şəhərindən hərbi təlim keçməkdən qayıtmışdı, orada Sezarın tapşırığı ilə 

hərbi və mülki elmləri öyrənməklə məşğul idi. O, vətənə dönən kimi valideynlərinin 

iradəsinin əksinə olaraq, siyasi həyata daxil oldu. Antoni isə əvvəlcə ona yuxarıdan 

aşağı baxırdı. Oktavi ona atalığının qatillərindən intiqam alacağını dedikdə və 

Antonidən Sezarın qızıllarını tələb etdikdə, bu konsulun xoşuna gəlmədi və bildirdi 

ki, Sezar götürmə oğluna şərəfli ad qoyub getsə də, dövlət işlərini ona heç də bir 

miras kimi qoyub getməmişdir. Pullara qaldıqda isə, Antoni onları nüfuzlu adamları 

ələ almağa sərf etmişdir, dövlət xəzinəsini isə mərhum diktator boş qoyub getmişdir. 

Bu görüşdən sonra Oktavi özünü Qay Yuli Sezar Oktavian adlandırmağa başladı. 

Tsitseron gənc Oktavini ələ alaraq güman edirdi ki, o, "şərəfə nail olacaq, qalxacaq 

və düşəcəkdir". Oktavi ilk günlərdən çəkinmədən Antonini gözdən salmağa çalışırdı 

və ona qarşı bir mürəkkəb oyuna başladı. Zaman bu şöhrətpərəst gəncin necə 

hiyləgər, məkrli və qüdrətli siyasətçi olduğunu göstərdi. Onun tədbirlərinin biri də 

boşa çıxmırdı və o, təkhakimiyyətliliyə aparan cığırla bir an da dayanmadan, 

tərəddüd etmədən irəliləyirdi. Bu məqsədlə əvvəlcə Tsitseronla ittifaqa girdi, çünki 

Tsitseron Antoniyə qətiyyən inanmırdı və təkhakimiyyətliliyə nail olmaq cəhdlərində  

ondan da şübhələnirdi. Ona görə də o, Antonini tiraniyaya nail olmaq niyyətlərində 

ittiham etdi və Makedoniyalı Filippə qarşı Demosfenin etdiyi qəzəbli çıxışların adı 

ilə Antonini ifşa edən öz çıxışlarını "Filippika" adlandırdı. Senatda və xalq qarşısında 

o, bu "tiran" yarlığı yapışdırdığı adamın əleyhinə 14 belə çıxış etdi. Bu nitqlərində o, 

Mark Antonini ən dəhşətli günahlarda ittiham edərək deyirdi ki, əgər o, qalib gəlsə 

Roma, həmçinin ən ləyaqətli adamların həyatı və əmlakı əsgərlərin soyğunçuluğuna 

veriləcəkdir. O, Antonini gah qəsdçi Katilina, gah qul sərkərdəsi Spartakla müqayisə 

edirdi və bununla onun Roma üçün necə böyük təhlükə olduğunu vurğulayırdı.  

Daha uzağa gedərək Tsitseron qeyd edirdi ki, Antoniyə indi onun arvadı olan 

və əvvəllər keçmiş konsulun qatı düşməni mərhum Klodinin arvadı olmuş Fulvi 
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ağalıq edir, çünki əyyaşlıqdan başını itirdiyindən, o, arvadının göstərişləri ilə hərəkət 

edir. Antoni haqqındakı bu söhbətlər təsirsiz qalmırdı və onun həm senatla, həm də 

Oktavianla münasibətləri getdikcə korlanırdı. Davam edən "söz müharibəsinin" 

silahlı müharibəyə, vətəndaş müharibəsinə keçməsi ehtimalı artırdı və Tsitseron bu 

münaqişənin qızışdırıcısı, katalizatoru rolunu oynayırdı.  

Tsitseronun səyləri nəticəsində komitsiada əvvəlcə senatın qərarı ilə Detsim 

Bruta əyalət kimi verilmiş Tsizalp Qalliyasının Antoniyə verilməsi qərara alındı. 

Gözlənildiyi kimi, Brut bu qərara tabe olmadı və öz qoşunları ilə Alp dağlarının 

ətəyindəki Mutina şəhərində möhkəmləndi. Bu vaxt Antoni keçmiş sui-qəsdçi Bruta 

qarşı öz qüvvələrini topladı və Mutinanı mühasirəyə aldı. Beləliklə, Roma yeni bir 

vətəndaş müharibəsinə cəlb olundu. Bu müharibənin başlanmasına səbəb, Romadakı 

qeyri-sabitlik və qüvvələr nisbətini öz xeyrinə həll etməyə çalışan tərəflər arasındakı 

mübarizə idi.  

Antoni ilə Oktavian arasında nifaq başlayanda Sezar veteranları, bir liderdən 

digərinin yanına keçirdilər. Oktavianın əliaçıqlığı özünə daha çox tərəfdar tapmaqla 

müşayiət olunurdu. Antoni Mutinanı mühasirəyə alanda və bununla vətəndaş 

müharibəsi başlayanda Tsitseron öz "filippikalarını" davam etdirərək, Antoninin 

vətənin düşməni elan edilməsinə cəhd göstərirdi. Lakin senat buna razılıq vermədi və 

Antoniyə qarşı qoşun yığmağa göstəriş versə də, onun yanına elçilər göndərməyi 

qərara aldı. Danışıqlar uzanırdı. Suriyada və Makedoniyada olan Brut və Kassi də 

qoşun hazırlayırdı, çünki Antoni onlardan da bu əyalətləri almaq istəyirdi.  

Yeni elçilərə də Antoni lovğa cavab verdikdən sonra, 43-cü ilin konsulları Avl 

Girtsi və Qay Pansa Oktavianla birlikdə ona qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq barədə 

göstəriş aldılar. Beləliklə, tarixin istehzası nəticəsində Oktavian öz atalığının 

düşmənləri ilə bir cəbhədə, onun ən yaxın silahdaşına qarşı vuruşmalı oldu. Bir neçə 

döyüşdən sonra Antoni darmadağın edildi, lakin  bu döyüşlərdə hər iki konsul da 

həlak oldu. Mutinadakı qələbə romalıları çox sevindirdi. Yenə də Tsitseron Antonini 

vətən düşməni elan etməyi, konsulları və Oktavianı təltif etməyi təklif etdi. Bu dəfə 

senat onun təklifini qəbul etdi və Detsim Brut triumf keçirmək icazəsi aldı və ona baş 

komandanlıq həvalə edildi. Oktavian isə kiçik triumfa - alqışa layiq görüldü.  

Lakin birdən-birə vəziyyət dəyişməyə başladı. Geri çəkilən Antoni Lepidin 

qoşunları ilə birləşdi, bu Narbon Qalliyasında baş verdi. Digər tərəfdən Oktavian 

Antonini təqib etmək əvəzinə tabeliyində olan orduya arxalanaraq, konsul olmaq 

iddiasına düşdü. Onun göndərdiyi elçilərdən biri Oktaviana konsul vəzifəsinin 

verilməsi barədə ordunun tələbini çatdırdıqda və ona rədd cavabı verildikdə, qılıncını 

çıxarıb demişdi: "bax kim ona bu vəzifəni verəcəkdir!" Çox keçmədi ki, atalığı kimi 

onun gənc varisi  də Rubikonu keçməkdən çəkinmədi və qoşunu ilə Romaya cumdu 

və şəhər döyüşsüz ələ keçirildi. Oktavian konsul seçildi və onun keçirdiyi ilk qərar 

Sezarın qatillərinin "su və oddan" məhrum edilməsi və ya qanundan kənar edilməsi 

idi.  

Bundan sonra Antoni və Lepid əleyhinə olan qərarlar da ləğv edildi və Sezar 

tərəfdarlarının barışması üçün əlverişli şərait yarandı. 43-cü ilin noyabrında 

Bononiya yaxınlığında, kiçik çay adasında Sezar tərəfdarlarının üç rəhbərinin görüşü 

keçirildi. Onların hər biri bura beş legion ordu ilə gəlmişdi. Bu görüşün nəticəsi 

ikinci Triumviratın meydana gəlməsi oldu. 
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İKİNCİ TRİUMVİRAT. TSİTSERONUN ÖLÜMÜ 

 

Antoni, Oktavian və Lepidin öz qoşunlarının gözü qarşısında keçən görüşü iki 

gün davam etdi. Burada qəbul edilən sazişlə ikinci Triumvirat yarandı. Bu sazişin 

əsas məqsədi sui-qəsdçilərə qarşı mübarizə aparmaq idi. Beləliklə söhbət Brut və 

Kassinin taleyindən və onların öz aralarında mühüm əyalətlərin bölünməsindən 

gedirdi. Müharibəyə çəkilən xərci əldə etmək üçün də tədbirlər görüldü. 18 italiyan 

şəhərinin torpaqlarının sahiblərindən alınıb, müsadirə edilməsi və torpaq sahəsi kimi 

əsgərlərə paylanması nəzərdə tutulurdu. Bundan başqa Sulla diktaturası dövründə 

olduğu kimi proskriptsiya siyahıları hazırlanırdı. Bu siyahılara daxil edilən şəxslər 

bütün əmlakı müsadirə olunmaqla, ölüm hökmünə məhkum edilirdi. Bu siyahıya heç  

də təkcə triumvirlərin şəxsi düşmənləri deyil, həm də varlı adamlar salınırdı ki, bu 

yolla çoxlu vəsait əldə etmək mümkün olsun.  

Krass-Pompey - Sezar birinci Triumviratından fərqli olaraq indiki ittifaq heç 

də qeyri-rəsmi xarakter daşımırdı. Xalq yığıncağının xüsusi qərarı ilə triumvirlərin 

hakimiyyəti təsbit olundu. Onlar beş illiyə senatorları və magistratları təyin etmək, 

qanunlar dərc etmək, vergilər qoymaq və sikkə kəsmək hüququ əldə etdilər. Ali 

Məhkəmə hakimiyyəti də, apellyasiya hüququ olmadan onlara məxsus idi.  

Sulla dövründə olan kimi triumvirlər Romaya gələndə proskriptsiya qətlləri və 

müsadirələr tamaşası başlandı. Bunlar dəhşətinə görə tük ürpədirdi. Hər məhkum 

olunanın başı üçün mükafat təyin olunmuşdu, qullara isə əlavə olaraq azadlıq vəd 

edilirdi. Qohumların bir-birinə çuğulçuluq etməsi təşviq edilirdi. Proskriptsiya 

siyahısına salınanlara sığınacaq verilməsi isə ölüm cəzası ilə cəzalanırdı. Bu dəhşətli 

günlər Roma cəmiyyətinin necə pozulduğunu, bu pozulmanın necə dəhşətli 

səviyyəyə çatdığını əyani surətdə göstərdi. Elə bil ki, dövlətin göstərişi ilə bütün təbii 

əlaqələr qırılıb dağılmışdı. Qohumluq əlaqələri, dostluq əlaqələri elə bil ki, sehrli bir 

qaydada qeybə çəkilmişdi. Uşaqlar öz valideynləri, qullar və azad olan qullar öz 

ağaları, arvadlar ərləri barədə çuğulçuluq edirdilər. Dostluq, qohumluq, övlad və ya 

ailə sədaqəti söyüşə bərabər bir şey, iyrənc köhnəlik qalığı kimi qiymətlənirdi. 

Satqınlıq, xəyanət sağ qalmaq, salamat qalmaq və həm də əlavə nəyəsə nail olmaq 

vasitəsi idi. Azacıq sədaqət, insanlıq, əxlaqi saflıq göstərmək, yaxın adam üçün 

hazırlanan dar ağacına öz ağılsızlığı hesabına iddia etmək cəhdi kimi görünürdü.  

Hətta tarixçilər satqınlıq, rəzillik dərəcələrini də müəyyən etmişdilər. Roma 

tarixçisi Velley Paterkula görə mənəvi pozğunluğun belə bir şkalası mövcud idi: 

satqınlıq nöqteyi-nəzərindən birinci yerdə atasının irsinə sahib çıxmağa can atan 

oğullar, ikinci yerdə köləlikdən azad olunanlar - libertinlər dururdu, sonra qullar 

gəlirdi. Hamıdan yüksək mətinlik və sədaqət göstərən yenə də hər halda qadınlar 

olmuşdular.  

Təkcə öz canının qorxusundan ayrı-ayrı adamların xəyanətə boyun əyməsi ilə 

iş bitmirdi, vəziyyətə ağalıq edən triumvirlər də onlardan geri qalmırdı. Tarixçi 

Appian yazır ki, ölümə məhkum edənlərin birincisi Lepid idisə, birinci məhkum olan 

isə Lepidin qardaşı Pavel idi. Ölümə məhkum edənlərin ikincisi Antoni idisə, 

məhkum olunanların da ikincisi, Antoninin dayısı Lutsi idi. Onların hər ikisi - Lutsi 

də, Pavel də əvvəllər Lepidin və Antoninin vətən düşməni elan edilməsinə səs 

vermişdilər. Oktavian öz qohumları barədə belə rəzil hərəkətlərə yol verməsə də, 
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Antoninin təkidinə boyun əyib, proskriptsiya siyahılarına bir az əvvəlki müttəfiqi 

Tsitseronun salınmasına razılıq verdi.  

Romada bu hadisələr baş verəndə Tsitseron öz qardaşı Kvintlə Tuskul 

yaxınlığındakı malikanəsində idi. Proskriptsiya barədə eşitdikdə o, Makedoniyaya 

üzməyi, orada Bruta qoşulmağı qərara aldı. Ona belə söz-söhbətlər çatırdı ki, Brut 

orada böyük qüvvələr toplamışdır. Qardaşı ilə ayrı-ayrılıqda qaçmağı qərara alıb, o, 

Kvintlə xudahafizləşdi, lakin, bir neçə gün sonra onun həmin qardaşı, qulunun 

xəyanəti nəticəsində onu axtaranlara verildi və oğlu ilə birlikdə öldürüldü. Tsitseron 

qaçmaq üçün əvvəlcə gəmiyə oturdu, lakin üzməyə dözə bilmədiyindən sahilə çıxdı 

və piyada Roma istiqamətində yeriməyə başladı. Nəhayət sahildəki bir villada 

istirahət etdikdən sonra onu təxti-rəvanda aparanda, Tsitseronun tərbiyə etdiyi bir 

azad olunmuş qul, onu axtaran tribuna və senturiona nişan verdi. Tsitseron senturion 

Gerennini ona tərəf qaçan gördükdə, qulları dayandırdı və yerə qoyulan təxti-

rəvandan qatilləri seyr edirdi. O, başını bu təxti-rəvandan çıxardı və Gerenni onun 

boynunu vurdu. Sonra Antoninin tapşırığına müvafiq olaraq, onun əleyhinə 

"Filippikalar" yazan filosofun qolunu da kəsdi.  

Tsitseronun kəsilmiş bədən hissələri Romaya gətirildi. Onun kəsilmiş başını və 

qolunu Forumda gəmi burnunu andıran rostrların üstündəki tribunalara qoydular. Bu 

mənzərə romalıların canına üşütmə salırdı.  

Dövlət xadimi, hüquqşünas, alim və yazıçı Mark Tulli Tsitseron m.ə. 106-cı ildə 

Arpinada yerli varlı adamın ailəsində anadan olmuşdu. Romada və Yunanıstanda 

təhsil aldıqdan sonra o, 89-cu ildə Pompeyin atası Pompey Strabonun komnadanlığı 

altında hərbi xidmət keçmişdi. 81-ci ildə isə ilk dəfə məhkəmədə müdafiəçi kimi 

çıxış etmişdi. 

Bundan bir il sonra Sekst Rostsini parlaq surətdə müdafiə etməsi onun 

görkəmli advokat reputasiyasının başlanğıcı olmuşdu. 70-ci ildə isə, Siciliyada 73-

71-ci illərdə vali olarkən rüşvət almaqla məşğul olan Qay Verresi ittiham etdikdə 

böyük uğur qazanmışdı. Bu mühakimədə o, qısa çıxışlarla kifayətlənməklə, ittihamı 

uğurla başa çadırmaq üçün başlıca olaraq şahidlərin şəhadətlərinə əsaslanmağa 

üstünlük verirdi. Bu dövrün böyük hakimiyyətə malik ədalət institutu olan pretor 

kimi o, 66-cı ildə özünün ilk mühüm siyasi çıxışını etdi. Bu çıxış Katulun və senatda 

mühafizəkar qanad olan aparıcı optimatların əleyhinə yönəlmişdi. Bu çıxış həm də 

Pont çarı Mitridata qarşı yürüşün komandanı və haqqında şikayət verilmiş Pompeyin 

xeyrinə idi. Lakin Tsitseronun 63-cü ildə konsul seçilməsi, öz rəqibləri Katilinanın 

təhlükəli ideyalarından qorxan optimatların köməyi ilə mümkün olmuşdu.  

Katilina qəsdinin necə böyük təhlükə olduğuna, Tsitseron senatı çətinliklə 

inandıra bilmişdi, lakin bir qədər hərbi proklamatsiyaya bənzəsə də, "Sonuncu 

dekret" oktyabrın 22-də senatdan keçmişdi. Noyabrın 8-də isə onun həyatına olan 

qəsd cəhdindən yaxa qurtardıqdan sonra Tsitseron senatda Katilina əleyhinə ilk 

çıxışını etmişdi. Qəsdin ifşa edilməsində onun heyrətamiz qaydada hərəkət etməsi 

ilə, hətta onu tənqid edənlər də razılaşırdılar. Qəsdçilərin edam edilməsinin 

qanuniliyi isə şübhəli idi, lakin Tsitseron buna görə heç vaxt peşimançılıq ifadə 

etməmişdi. Belə inzibati fərman ilk dəfə 121-ci ildə tətbiq edilmişdi. Lakin bu sənəd 

heç vaxt populyarlar tərəfindən bəyənilməmişdi.  
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60-cı ilin sonunda Tsitseron Sezar, Krass və Pompey siyasi alyansına 

qoşulmaq barədə Sezarın təklifini rədd etdi. O, bu yeni qurumu konstitusiyadan 

kənar hesab edirdi. Hətta Sezarın 59-cu ildə Qalliyadakı öz qərargahından göndərdiyi 

təklifə də eyni qaydada münasibət göstərildi.  

Klodi 56-cı ildə tribun vəzifəsini tutduqda Tsitseron yenə təhlükədə idi. 

Martda kömək göstərmək barədə xahişinə Pompeydən rədd cavabı alması onu 

sarsıtdı, tribun isə Roma vətəndaşlarının mühakiməsiz edam edilməsinin qadağan 

edilməsi barədə senatdan qərar layihəsi keçirdi. Klodinin keçirdiyi ikinci qanun 

Tsitseronun sürgünə göndərilməsini elan edirdi. Klodinin quldur əlaltıları 

Tsitseronun Palatin təpəsindəki altı il əvvəl aldığı evini dağıtdı. Onun başqa 

şəhərlərdəki iki villası da dağıdıldı.  

Tsitseron əvvəlcə Makedoniyaya, sonra isə İllirikə yollandı. 57-ci ildə 

Pompeyin, xüsusən tribun Milonun intensiv fəaliyyəti nəticəsində Tsitseron geri, 

vətənə çağırıldı və o, Romaya qayıtdı. Onun Romanı tərk etməsi artıq altruist 

qəhrəmanlıq kimi qiymətləndirilirdi.  

57-56-cı illərin qışında Tsitseron Pompeyi Sezardan uzaqlaşdırmaq üçün 

uğursuz cəhd etdi. Pompey onun məsləhətinə qulaq asmadı və özünün Sezarla və 

Krassla əlaqələrini bərpa etdi.  

Tsitseron bir sıra xoşa gəlməyən müdafiə tədbirləri görməyə məcbur oldu və 

ictimai həyatı tərk etdi. Sonrakı bir neçə ildə o, özünün "Natiqlik haqqında", 

"Respublika haqqında" əsərlərini tamamladı. 52-ci ildə Milon Klodini öldürdükdə, 

onun müdafiəsini öz üzərinə götürdü və uğursuzluğa düçar oldu.  

51-ci ildə onu bir illiyə Kilikiya əyalətini idarə etmək üçün Romanı tərk 

etməyə inandırdılar. Bu əyalət Kiçik Asiyanın cənubunda yerləşirdi. Burada 

Parfiyanın müdaxiləsi gözlənilirdi, lakin bu qorxu heç vaxt reallaşmadı. Tsitseron 

Aman dağında bir neçə quldur dəstəsini darmadağın etdi. Senat buna görə, ona 

təşəkkürünü bildirdi. Onun Kilikiyanı məharətlə idarə etməsi barədəki rəylə hamı 

razılaşırdı.  

Tsitseron Romaya qayıdanda Pompey və Sezar təkhakimiyyətlilik uğrunda 

mübarizə aparırdılar. Sezar Rubinonu keçəndə Tsitseron Romanın kənarında idi. 

Tsitseron Pompeylə bundan beş gün sonra, 49-cu ilin 17 yanvarında görüşdü. O, 

Kampaniyada əsgər yığılmasına nəzarət etmək səlahiyyətlərini öz üzərinə götürdü. 

Lakin o, qaçan Pompeylə birlikdə İtaliyanı tərk etmədi. Bu anda onun qətiyyətsizliyi 

biabırçı olduğu kimi, Pompey strategiyasının tənqidi də səriştəli deyildi. Martın 

sonunda isə Sezarla söhbətində Tsitseron böyük cəsarət nümayiş etdirdi. O, öz 

şərtlərini elan etdi. Onun senata təklifi bundan ibarət idi ki, Sezar Pompeyə qarşı 

müharibəni bir daha davam etdirməsin. Sezarın bunu qəbul etmək imkanı yox idi. 

Tsitseron dənizlə üzərək Pompeyə qoşuldu, lakin xəstəliyinə görə, onun 

Dirraxiyadakı düşərgəsini tərk etdi. Pompeyin Farsaldakı məğlubiyyətindən sonra 

respublika qüvvələrinə komandanlıq etməkdən imtina etdi və 48-ci ilin oktyabrında 

Romaya qayıtdı. Buna qədər o, Sezardan öz təhlükəsizliyi barədə təminat almışdı. O, 

deyirdi ki, onların zəfər çaldığı uğurlu döyüşdə o, Sezarın düşmənlərindən olan ilk 

qurban olacaqdır.  

Bu dövr onun intensiv ədəbi yaradıcılığının ikinci mərhələsi idi. Həmin dövrün 

məhsullarına 46-cı ildə yazılan "Brut", "Paradoks", "Natiq" əsərləri, 45-ci ildə 
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yazılmış "Əxlaqi borc", 44-cü ildə yazılan "Tuskul söhbətləri", "Allahların təbiəti 

haqqında" və digər əsərləri daxil idi.  

Tsitseron 44-cü ildə baş verən Sezarın qətli qəsdinə cəlb edilməmişdi. Qətldən 

iki gün sonra, martın 17-də o, ümumi amnistiya təklifi ilə çıxış etdi. Həm də o vaxtlar 

fəlsəfi əsərlərini yazmaqla məşğul olmaq və Afinada təhsil alan oğluna baş çəkmək 

barədə düşünürdü. Bunun əvəzinə o, avqustun sonunda Romaya qayıtdı və özünün 

14 «filippikası» adı altında məşhur olan çıxışlarını etdi. Onlardan birincisi 44-cü ilin 

2 sentyabrında, axırıncısı isə sonrakı 43-cü ilin 21 aprelində səslənmişdi. Bu yolla o, 

yenidən cəsarətlə siyasətə qayıtdı. Onun məqsədi Sezarın oğulluğa götürdüyü 

Oktaviandan istifadə etmək idi, baxmayaraq ki, gəncin qabiliyyətini lazımınca 

qiymətləndirmirdi. O, Senatı məcbur etmək istəyirdi ki, Antoniyə müharibə elan 

etsin, Sezarın qətlindən sonrakı ilk çıxışında isə o, kompromissə meyl etdiyini 

göstərmişdi. Antoni isə Sezarın ölümündən sonra hadisələrə bütünlüklə nəzarət 

edirdi. Avqust isə Tsitseronu aldatdı, axı o öyrənmişdi ki, Tsitseron onun barəsində: 

"Gənc adam tərifə, ehtirama layiq görüləcəkdir - və sonra kənarlaşdırılacaqdır" 

sözlərini demişdir. Oktyabrın sonunda Oktavian, Antoni və Lepid triumviratı yarandı 

və Tsitseron tezliklə edam edilmək üçün axtarılmağa başlandı. O, 43-cü ilin dekabrın 

7-də Qayeta yaxınlığında öldürüldü. Onun qardaşı və qardaşı oğlu da triumviratın 

proskriptsiyası əsasında qətlə yetirilmişdi. Onun oğlu Mark isə qaçmış və Filippidə 

vuruşmuşdu. Sonra Oktavian onunla barışmış və 30-cu ildə Mark konsul olmuşdu.  

Tsitseronun 67-ci illə 43-cü ilin iyulu arasındakı müddətdə apardığı 

yazışmalardan 900 məktub bizim dövrə gəlib çıxmışdır. Onlardan 855-ni Tsitseron 

özü yazmışdı.  

Onun nitqi kimi yazı dili də çox sərrast idi. Tsitseron yazırdı: "Bu növ elmlər 

(ədəbiyyat və fəlsəfə) gənc üçün qida, qoca üçün əyləncə, uğur üçün aludəlik, 

bədbəxtlikdə təskinlik üçün sığınacaqdır, ictimai nöqteyi-nəzərdən ziyansızdır, özəl 

sevincdir, gecədəki, xaricdəki və ölkəmizdəki daimi sirdaşımızdır".  

Bəzən o, lovğalanmağı da özünə sığışdırırdı. Tsitseron qeryi-adi dərəcədə 

mürəkkəb qətlin mühakiməsində çıxış etdikdən sonra lovğalanaraq demişdi ki, 

"jüridəki adamların gözünə kül üfürdü". 

Lakin çoxtərəfli istedadda çox az sayda adam ona yaxınlaşa bilər. Longin onun 

Demosfenlə fərqli cəhətlərini qeyd edərək yazır: "Tsitseron yayılan böyük yanğın, 

qəzəb və şimşək çaxması kimi uzaq və genişdir. Onun daxili alovu gur və sönməzdir. 

O, müxtəlif nöqteyi-nəzərlərdə ondan fərqli intensivliklə istifadə edir və yanacağa 

əsaslanaraq onun qidalanmasını davam etdirir".  

Petrarka isə Tsitseron barədə deyirdi ki, "Sən bəzən təsəvvür edə bilərsən ki, 

bu bütpərəst filosof deyil, danışan Xristian apostoludur". Volter minnətdarlıq hissi ilə 

yazırdı: "Bizi necə düşünməyə öyrədən Tsitseronu biz şərəfləndiririk". Ən böyük 

qiymət isə onun ən böyük düşməni Yuli Sezardan gəlir: "Bu daha yaxşıdır ki, 

zəkanın sərhədlərini genişləndirəsən, nəinki imperiyanın ucqar hədlərini daha uzağa 

çəkəsən". Bu sözlərlə Sezar Tsitseronun dühasına öz hərbi nailiyyətlərindən yüksək 

qiymət verir. 

Böyük filosof və natiq, Roma respublika quruluşunun mətin müdafiəçilərindən 

biri olan və onu bir neçə ölümcül təhlükədən xilas edən Tsitseron Antoninin 

qəddarlığının və intiqam hissinin qurbanı oldu. Tsitseron siyasətdə nəticə etibarilə 
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məğlubiyyətə uğrasa da, şöhrətdə çoxlarının həsəd apara biləcəyi yüksəkliyə qalxdı. 

O, öz əsərləri, nitqləri ilə bəşəriyyətin "əbədi yol yoldaşına" çevrildi. Onun baş 

vurmadığı sahə yox idi və onun nüfuz etdiyi siyasət və dövlət fəaliyyətində də, 

bundan daha artıq isə elmdə, mədəniyyətdə və incəsənətdə dərin iz buraxdı. Zaman 

keçdikcə onun elmə, ədəbiyyata, natiqlik mədəniyyətinə verdiyi töhfələr solmaq, 

qiymətini azaltmaq bilmir. Bu məkanda onun töhfələrini, Şərq poeziyasında olduğu 

kimi, heç vaxt qiymətini və rəngini itirməyən təbii qiymətli daşlara bənzətmək olar, 

zaman keçdikcə, minillər ötdükcə onlar qiymətdən düşmürlər. Tsitseron bir görkəmli 

natiq, yazıçı, filosof, alim, siyasi xadim kimi həmin sahələrin ən görkəmli 

şəxsiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geridə qalmır, universal istedada görə isə yəqin 

ki, çox az şəxsiyyətlər onunla müqayisə oluna bilərlər. Bir dövlət xadimi kimi onun 

ən böyük xidməti Romanın kürəyinə vurulan zərbənin - Katilina və Klodi 

qiyamlarının qarşısını almasıdır. Bəzən Tsitseronu ağciyərlilikdə, cəsarətsizlikdə, 

qorxaqlıqda təqsirləndirirlər, lakin o, ən böhranlı və sınaq anlarında çox cəsarətlə 

hərəkət edərək, özünün həyatını ölümcül təhlükədə qoyaraq, Roma respublikasını 

xilas etməyə atılmış, bu vaxt çoxlu düşmənlər qazansa da, əsas məqsəd naminə əsl 

fədakarlıq nümunəsi göstərmişdi. Tsitseron canişinlik etdiyi dövrdə də özünün 

tamahsızlığını, saflığını göstərmiş, ədaləti və sadə həyat tərzi ilə böyük hörmət və 

nüfuz qazanmışdı.  

Onun yaradıcılığı isə bu gün də öz təravətini itirməmişdir. Onun dövlət 

haqqında, qanun, natiqlik, din haqqında traktatları bir elmi əsər kimi indi də həvəslə 

oxunur. Heç kəs bu əsərlərə bir əntiq şey kimi baxmır, bəşər tarixinin üçdə birindən 

artıq bir tarixi dövr - iki min il keçməsinə baxmayaraq bu gün də onun yaradıcılığı, 

onun qələmindən çıxanlar, paradoksal görünsə də canlı olaraq qalır, müasir düşüncə 

tərzi vasitəsilə adamlar üçün müdrik məsləhətçi rolunu oynayır. Onun dünya 

mədəniyyəti xəzinəsinə verdiyi töhfə tükənməz və qiymətsizdir. Onun müasiri, digər 

nadir şəxsiyyət olan Sezar çox dürüst qeyd etmişdi ki, onun zəfəri və çələngləri 

sərkərdənin zəfərindən və çələnglərindən ləyaqətlidir, çünki Roma ruhunun 

sərhədlərini genişləndirənlər Roma ağalığının sərhədlərini genişləndirənlərdən daha 

üstündür. Sezarla bu məsələdə mübahisə etmək yəqin ki, ağılsızlıq olardı. Lakin onu 

da əlavə etmək lazımdır ki, zəbt edilən torpaqlar əldən çıxır, imperiyalar dağılır, 

müharibədəki qələbə yeni müharibələrə və ən nəhayət məğlubiyyətə gətirib çıxarır və 

ən istedadlı sərkərdənin işğal etdiyi ərazilər barədə acı və çox vaxt qisasa səsləyən 

xatirələr qalır. Tsitseron isə elə bir sərkərdədir ki, o, qılıncla və qan axıtmaqla deyil, 

öz elmi və müdrik sözləri ilə ən çətin fəth olunan qalalar və ən geniş ərazilər olan 

insan zəkasını və ürəyini tutmuş, bəşəriyyət adlanan canlı dünyanın qəlbinə hakim 

kəsilmişdir. Onun tutduğu ərazilər azalmaq bilmir, əksinə bəşəriyyət əqli cəhətdən 

inkişaf etdikcə, onun tarixə, dünya mədəniyyətinə bələd olmaq həvəsi artdıqca bu 

ərazilər artır və ümumbəşər idealları naminə daha böyük fayda verməyə başlayır.  

Plutarx yazır ki, bir neçə il keçdikdən sonra Avqust Sezar nəvələrindən birinin 

otağına girir, bu vaxt uşaq əlində Tsitseronun kitabını oxuyurdu və qorxudan tez onu 

paltarının altında gizlədir. Bunu görən Avqust kitabı götürüb, onun xeyli hissəsini 

oxudu və oğlana qaytararaq dedi ki, "Mənim balam, bu kişi alim adam idi, alim və 

vətənini sevən idi". Avqust bir qədər sonra Antoniyə qalib gəldikdən sonra, 

Tsitseronun oğlunu özünə yoldaş etdi və onun konsulluğu dövründə Antoninin 
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heykəli məhv edildi və ona olan ehtiramlar ləğv edildi, Antonilər nəslindən olan 

adamların bundan sonra Mark adlandırılmaması qərara alındı.  

Triumviratın törətdiyi qırğının qurbanları saya-hesaba gəlmirdi. Tarixçilər 300 

senatorun və 2 min atlının həlak olduğundan xəbər verir. Əsgərlər görünməmiş 

soyğunçuluqla məşğul olurdular. Belə bir vəziyyətdə İtaliya şəhərlərinin 

torpaqlarının müsadirə edilməsi təxirə salındı. Lakin varlı vətəndaşlara fövqəladə 

vergi qoyuldu, bu qaydaya görə varlılar əmlakının 2 faizini vergi kimi ödəməli idilər. 

Triumvirlər qırğın və kütləvi cəzalara əl atsalar da, özlərini o qədər də təhlükəsiz 

hesab etmirdilər. Onların düşmənləri də fəaliyyətsiz dayanmamışdılar. Siciliya Sekst 

Pompeyin nəzarəti altında idi, Suriya, Yunanıstan və Makedoniyaya Brut və Kassi 

ağalıq edirdilər. Onlar Sezar tərəfdarlarına qarşı, Mitridatın romalılara qarşı 

göstərdiyindən az qəddarlıq etmirdilər. Triumvirlərin qəsdçilərə və onlara rəğbət 

bəsləyənlərə qarşı törətdiyi kütləvi cinayətlər, cavab reaksiyalarının da şiddətli 

olmasına şərait yaradırdı. Onlar əyalət şəhərlərini iri vergilərlə soyurdular, tabe olan 

çarlıqlar isə onlara həm pul vəsaiti, həm də canlı qüvvə ilə kömək edirdi.  

Brut və Kassi öz qoşunlarını Makedoniya və Frakiya sərhədində Filippi 

şəhərində topladılar. Antoni və Oktavian da öz ordularını apardı və Sezarın 

ölümündən iki il yarım sonra, 42-ci ildə burada diktatorun tərəfdarları və 

"respublikaçılar" arasında həlledici döyüş baş verdi.  

"Respublikaçıların" qoşunları daha yaxşı mövqe tutmuşdular, lakin onların 

rəhbərləri arasında fikir yekdilliyi yox idi. Brut ləngimədən döyüşü başlamaq istəsə 

də, Kassi yaza qədər gözləmək tərəfdarı idi. Brut bu təxirə salınmanın səbəbini 

öyrənmək istədikdə, onun dostlarından biri Kassini müdafiə edərək, açıqca demişdi 

ki, bir il də artıq yaşamaq pis olmazdı. Bu söhbətdən sonra sabahısı gün döyüşə 

başlamaq qərara alındı.  

Filippidəki döyüş elə bil ki, iki mərhələdən ibarət idi. Sağ cinaha rəhbərlik 

edən Bruta qarşı Oktavianın qoşunları, Kassiyə qarşı isə Antoninin qoşunları 

dayanmışdı. Brutun döyüşçüləri hücuma keçib triumvir qoşunlarını sıxışdırdı və 

düşərgəyə girdilər. Həmin gün xəstə olan Oktavian çadırda yatmışdı və qaçmaqla 

özünü əsir düşməkdən xilas etdi. Lakin bu ildırım sürətli müvəffəqiyyət fayda 

gətirmək əvəzinə, "respublikaçılar" ordusuna böyük ziyan bəxş etdi. Əsgərlər 

düşməni təqib edib əzmək əvəzinə, başlarını düşərgənin qarət edilməsinə 

qarışdırdılar. Sol cinahda isə "respublikaçılar" sıxışdırılırdılar. Kassi olduqca ləng və 

qətiyyətsiz hərəkət edirdi, elə bil ki, onun iradəsini buxovlamışdılar. Antoninin 

döyüşçüləri isə onun arxasına keçə bildi və bu vaxt Kassinin qoşunları dənizə tərəf 

irəliləməyə başladı.  

Kassi Brutun qələbəsindən xəbəri olmadığı üçün, döyüşün tamamilə 

uduzulduğunu güman edib, bir çadıra çəkildi və öz xahişi ilə bir azad olmuş qul 

tərəfindən öldürüldü. Brut onun cəsədi üzərində göz yaşları axıdaraq, onu sonuncu 

romalı adlandırdı və dedi ki, Roma bundan sonra belə igidliyə və yüksək ruha malik 

olan adam görməyəcəkdir.  

Bir neçə gündən sonra ikinci döyüş oldu. Yenə də Brutun başçılıq etdiyi sağ 

cinah düşmən qüvvələrinə üstün gəlirdi, lakin sol cinahda "respublikaçıların" cəbhə 

xətti xeyli uzandığından, sıraları nazildiyindən, düşmən onu yara bildi və Bruta 

arxadan zərbə vurdu. Bu artıq axırıncı məğlubiyyət idi, bununla hər şey bitirdi. 
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Brutun bütün cəhdləri uğurla başa çatmadı və o, özünün də məhvinə səbəb olan 

məğlubiyyət zəhərini içməli oldu. Yaxın dostlarının arasında o, gecəni meşədə 

keçirdi. O, ulduzlu göyə baxıb, Yevripidin şerlərini əzbər söyləyirdi. Səhərə yaxın 

onu qaçmağa təhrik edəndə, Brut belə cavab verdi: "Doğrudan da qaçmaq lazımdır, 

özü də nə qədər mümkünsə tez. Lakin ayaqların yox, əllərin köməyi ilə". Bu 

sözlərdən sonra o, iki-üç dostu ilə kənara çəkildi və özünü intihar etdi.  

Hər iki qələbənin müəllifi və qəhrəmanı olan Mark Antoni Brutun cəsədini 

tapıb, onu özünün bahalı al plaşı ilə örtdü və onun külü olan qutunu Brutun anası 

Serviliyə göndərməyi tapşırdı. Oktavian isə faktiki olaraq hər iki döyüşdə iştirak 

etməmişdi. Fillipindəki məğlubiyyət "respublikaçılar" hərəkatının sonu demək idi. 

Onların çoxu, həmçinin dörd il əvvəl Utikada özünü öldürmüş Kiçik Katonun oğlu 

Mark Katon da bu döyüşdə həlak olmuşdu, sağ qalanların isə bir hissəsi triumvirlərin 

tərəfinə keçmişdi. "Respublikaçıların" ən böyük və son itkisi isə diktator Sezara qarşı 

sui-qəsdə başçılıq edən Brutun həlak olması idi.  

Mark Yuni Brut Sezarın sui-qəsdini yaxşı hazırlamış və uğurla da başa 

çatdırmışdı. Əslində sui-qəsdə hazırlıq gizli şəkildə getmiş, ən başlıcası isə qəsdçilər 

arasında xəyanətkar, satqın olmamışdı. Qəsdçilərin hamısının qətldə öz iştirakını 

göstərmələri üçün Sezara vurulan zərbələrin sayı belə çox olmuşdu. Xalq bu cəsarəti 

başqa bir adamdan deyil, məhz Brutdan gözlədiyinə görə, onun kürsüsü olan yerdə 

ona müraciət xarakterli çağırışlar yazırdı. Axı Brutun əcdadı olan Lutsi Brut Romanı 

çarlıqdan, tiraniyadan azad etmiş və ilk dəfə olaraq respublika quruluşunu təsis 

etmişdi.  

Brut da Katon kimi respublikaya qarşı yönəldilmiş heç bir hərəkətə dözə 

bilmirdi. O, öz məktublarında Tsitseronu ittiham edirdi ki, o, Antoninin qorxusundan 

Avqust qarşısında qulluq göstərməklə vətəninə azadlıq deyil, özünə daha mərhəmətli 

ağa axtarır. O, Avqustu nəzərdə tutaraq Tsitseronun səyi haqqında deyirdi ki, o, öz 

hərəkəti ilə onun devirdiyindən daha pis tiraniyanı yetişdirir.  

Lakin tarixin anlaşılmayan ədalətsizlikləri də mövcuddur. İri şəxsiyyətləri 

ədalətli surətdə cəzaya məhkum edən adam o dərəcədə şöhrətləndirilmir, nəinki 

günahlarına görə cəzalandırılan həmin şəxsiyyətlərin özü. Respublikanı qorumaq, 

onu diktaturanın, tiraniyanın caynağından xilas etmək üçün Brut Sezarı öldürdü ki, 

Romanın ən böyük sərvəti olan respublika quruluşu xilas edilsin. Lakin Sezarın 

böyüklüyünə və şöhrətinə görə tarix Brutun misilsiz xidmətlərinə layiq olduğu və 

ədalətli qiymətini vermədi. Brutun böyük xilaskar fəaliyyətinin mahiyyəti təhrif 

edildi və bu hadisə faciəli qətl kimi qələmə verildi.  

Bundan iki min ilə yaxın bir vaxt keçdikdən sonra 1815-ci ildə Napoleonu 

məğlubiyyətə uğradıb, hərb səhnəsindən silən hersoq Vellinqton da layiq olduğu 

qiyməti almadı, Avropanı qan gölünə çevirən Napoleonun kölgəsinə çevrildi. Sezar 

nə qədər böyük və tarixi abidə olsa da, respublikanın müdafiəsinə qalxmış Brutun 

mərd və nəcib siması da azadlıq uğrunda mübarizlər sırasına daxil oldu. Onun 

axıtdığı qan da, qurban verdiyi həyatı da hansısa bir təmannaya deyil, yalnız və 

yalnız respublikanın xilası məqsədinə xidmət edirdi. Belə xilaskarların nəcib 

nümunəsi olmasaydı, sonralar adamlar azadlıq uğrunda, tiraniya və despotiya 

əleyhinə mübarizəyə qalxmazdı.  
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Hadisələrin sonrakı inkişafı da Bruta heç bir uğur bəxş edə bilməzdi. Çünki 

Sezarın ölümündən sonra hakimiyyəti "respublikaçılar" deyil, Sezar tərəfdarları ələ 

keçirdilər. Yaranan ikinci Triumvirat da "respublikaçıları" təqib etməyi öz siyasi xətti 

kimi qəbul etdi və onların tərəfdarlarına divan tutdu. Nəhayət hakimiyyəti ələ keçirən 

Avqust yeni növ prinsipiat tətbiq etməklə, əslində imperiya siyasi sistemini yaratdı. 

Bundan sonra gələn imperatorlar da respublikanın bir çox formal elementlərini 

saxlasalar da, əslində ölkədə yeni siyasi rejim meydana gəldi və respublika quruluşu 

bütünlüklə süqut etdi, onun intibahına olan ümidlər də son "respublikaçıların" məhvi 

ilə artıq torpağa gömülmüşdü.  

Məhz dövlətin mahiyyətindəki bu ciddi dəyişiklik "respublikaçılar" barədə 

yanlış təsəvvürün təşəkkül tapmasına və formalaşıb möhkəmlənməsinə səbəb oldu. 

Ona görə də "respubilkaçıların" mübarizəsi və onun son aktı sadəcə olaraq Sezarın 

qətli kimi qələmə verilməyə başlandı. Bu zaman çox vaxt məhz diktatorun qətlə 

yetirilməsi məsələsi nəinki vurğulanmır, hətta diqqətdən yayındırılırdı.  

Ümumiyyətlə, bu mübarizə, onun hərəkətverici qüvvələri və böyük amalı heç 

vaxt nəinki ön plana çəkilmirdi, əksinə Sezarın qətli hadisəsi və onun iştirakçıları 

daim lənətlənirdi. Tarixə mübarizlərin böyük amala çağırışı barədə heç bir müraciəti 

və ya sözü qalmasa da, Brutun əməli nankorluq rəmzi kimi qələmə verilir, bu sui-

qəsd guya oğulun ataya şəxsi paxıllıqdan və taxt-tacı ələ keçirmək üçün Şərq 

ölkələrində baş verən sülalə davası, hakimiyyəti zorakılıq və qətl yolu ilə ələ 

keçirmək cəhdi kimi təsvir edilirdi. Respublikaya xəyanət edərək diktatura rejimi 

yaradan Sezar pislənmək, məhkum olunmaq əvəzinə, Brut Sezara şəxsən xəyanət 

etmiş adam qiyafəsinə geyindirilirdi ki, adamların ona nifrəti artsın. Doğrudan da 

ədalətsiz yaranan bu stereotip zaman keçdikcə adamların şüuruna hakim kəsilir, 

respublika uğrunda özünü fəda edən adamlar bir qəsdçi, qiyamçı qatil kimi təsvir 

edilir və böyük bir şəxsiyyətə əl qaldırdıqlarına görə onlara qarşı lənətlər yağdırılır, 

nifrət hissi aşılanırdı. Sezarın ölüm ərəfəsində onu vurmaq istəyən Bruta dediyi "et 

tu, Brut?" - "Səndəmi, Brut?" ifadəsi guya ona oğul kimi yaxın olan bir adamın və ya 

əfv edib nüfuz sahibi etdiyi bir əyanın indi xəyanət yoluna düşüb, ona əl qaldırması 

fikrini möhkəmləndirirdi.  

Bu yanlış təsəvvürlərin möhkəmlənməsində Şekspir dühası da az rol 

oynamamışdır.  

Bu təsvirlərdən belə fikir yaranırdı ki, guya murdar və nankor qul öz 

mərhəmətli ağasına minnətdarlıq əvəzinə, əl qaldırır. Əslində isə Brut ağır cinayət 

işlətmiş qatili qətlə yetirirdi, onun layiqli cəzasını verirdi. Bu qatil respublikanın, 

respublika qruluşunun başını kəsib, onun yerində əvvəlcə diktator kürsüsü qoyan, 

sonra isə çarlıq taxt-tacı iddiasını gerçəkləşdirməyin astanasında, məhz Brutun və 

digər mübarizlərin cəsarəti ilə dayandırılan Sezar idi.  

Romada respublika dövlət forması dörd əsr yarımdan artıq davam etmişdi. Son 

dövrlərdə baş verən vətəndaş müharibələri və ərazilərin idarə edilməsindəki 

çətinliklər bu quruluşun islahata uğramasını tələb edirdi. Reforma isə heç də quruluşu 

məhv edib, dövlət çevrilişi etmək, onu daha eybəcər rejimlə əvəz etmək deyildir. 

Sezar isə məhz vətəndaş müharibələrində qalib gəlməyinə arxalanaraq, belə bir 

dövlət çevrilişi etməyə cəsarət etdi və güman etdi ki, bütün rəqiblərini əzdiyinə görə 

ona müqavimət göstərən olmayacaqdır.  
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Lakin bəşər tarixinə belə faktlar da məlumdur ki, ən ümidsiz anlarda, 

despotiya və tiraniya zülmətində belə, cəsurlar tapılır və onlar tiranlara, despotlara 

qarşı öz məhvləri hesabına da olsa, mübarizə məşəlini yandıra bilirlər. Bu məşəli 

yandıran əl məhv olsa da, o sönmək bilmir, digər mübarizlər tərəfindən yerdən 

qaldıralaraq başqa əsrlərə və insanlara təhvil verilir. Mark Yuni Brut məhz belə bir 

fədakarlıq etmişdi, respublika uğrundakı hərəkatın fədaisi idi, özünü qurban versə də, 

öz amalına nail olmasa da, beş əsrə yaxın bir müddətdən sonra baş qaldıran diktatoru, 

heç olmazsa fiziki cəhətdən kənarlaşdıra bildi. Ona görə də əgər insanların azadlığa 

can atması bəşər inkişafının aparıcı vektoru hesab olunursa, himnlər diktatora deyil, 

diktaturaya deyil, onun qurulmasına və bərqərar olmasına mane olan adamların 

şərəfinə oxunmalıdır. Ona görə də iki min ildən artıq bir müddətdə azadlıq şərəfinə 

qoşulan və oxunan himnlərdən və şərqilərdən fədakar romalı Bruta da pay düşür.  

Mark Yuni Brut 43 il ömür sürdü. Lakin onun mübariz obrazının şöhrəti min 

illəri arxada qoydu və onun ruhunu ölməzliyə qovuşdurdu. Brutun həlak olması ilə 

elə bil ki, respublika adlanan kitabın son səhifəsi bağlandı və bundan sonra ölkə 

vətəndaş müharibələri, görünməmiş sarsıntılar və eybəcər cinayətlər yuvasına 

çevrildi.  
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OKTAVİAN AVQUSTLA MARK ANTONİNİN RƏQABƏT 

MÜBARİZƏSİ 

 

Bir qayda olaraq qələbə bütün məsələləri nəinki həll etmir, əksinə yeni 

problemlər üzə çıxarır. Filippidəki qələbə ümumi qanunauyğunluqdan müstəsnalıq 

təşkil etmədi. Qaliblər öz aralarında əyalətləri böldükdən sonra, Antoni Şərqə getdi, 

xəstə Otavian isə İtaliyaya qayıtdı. Onun üzərində ağır bir məsələ qalırdı. O, əvvəllər 

verdikləri vədi yerinə yetirməli və veteranları torpaqla təmin etməli idi. Əvvəlki 

nəzərdə tutulandan fərqli olaraq, indi 16 şəhərin torpaqlarında veteranlar 

yerləşdirilməli idi. Həmin şəhərlərdə torpaqlar müsadirə edilir və qullarla, diri və ölü 

alətlərlə birlikdə, yeni sahiblər kimi veteranlara verilirdi. Veteranlar özünü İtaliyada 

işğalçı düşmən kimi aparırdılar. Bu isə yerli əhalinin ciddi narazılığına səbəb olurdu. 

Bu müsadirələr həm də proskriptsiyaların davamı xarakterini daşıyırdı.  

Ona görə də İtaliya torpaq sahibkarları Romaya toplaşırdı və onların 

veteranlardan zəhləsi gedirdi. Bəzən şəhərdə camaatla əsgərlərin toqquşması baş 

verirdi. Ölkənin ərzaqla təminatında ciddi çətinliklər yaranmışdı, aclıq qapını 

döyürdü. Sekst Pompeyin donanması ərzaq gətirilməsinə mane olurdu. Romada 

azğınlıq edən silahlı soyğunçular dəstəsi meydana gəlmişdi.  

Bu narazılıqdan Antoniyə yaxın olan adamlar istifadə etməyə çalışırdılar və 

onların arasında onun arvadı Fulviya və qardaşı Lutsi xüsusi canfəşanlıq 

göstərirdilər. Onlar bütün bəlalarda Oktavianı günahlandırırdılar və deyirdilər ki, 

Antoni gələn kimi hər şey yoluna qoyulacaqdır. Oktavian isə veteranları müsadirə 

edilmiş torpaqlarda yerləşdirməklə, onlardan özünə güclü dayaq yaradırdı. Lakin 

köhnə və yeni torpaq sahibkarları arasında zidiyyət kəskinləşirdi və bu, nəticədə yeni 

vətəndaş müharibəsi partlayışına səbəb oldu.  

Bu müharibə orta İtaliyanın şəhərlərindəki üsyandan başladı və Oktavianın 

istedadlı sərkərdəsi və sonralar ən yaxın dostu olan və onunla qohumlaşan Mark 

Vitsani Aqrippa üsyan edənlərin qoşunlarını Peruziya şəhərində ciddi məğlubiyyətə 

uğratdı. Burada Mark Antoninin əsir düşən qardaşı Lutsi Antoni əfv edildi və onun 

qoşunları Oktaviana verildi. Mark Antoninin arvadı Fulviya isə qaçmaqla canını 

qurtardı. Şəhər düşmən torpağı kimi qarət edildi. Oktavian isə Romaya qalib kimi 

qayıtdı.  

Bundan sonra Oktavianla Antoni arasında yeni münaqişə yetişirdi. Antoni 

Şərqə yollandıqdan sonra, onu qeyri-adi dəbdəbə və zinət əhatə etdi. İndi ona xahiş 

edənlər adi adamlar deyil, çarlar idi. Çariçalar isə onun şəxsində, öz gözəlliklərindən 

dadmaqla, buna qiymət verəni tapmaq istəyirdilər. Belə bir şəraitdə onun köhnə 

eyibləri və ehtirasları baş qaldırdı və özü üçün adəti həyat tərzinə - əyyaşlığa, eyş-

işrətə başladı. Onu daim musiqiçilər müşayiət edirdi. O, Efes şəhərinə gələndə, 

qadınlar Vakx orgiyalarındakı qiyafədə onun qarşısına çıxdılar. Belə, müasir dildə 

desək, biabırçılıq karnavalında isə o, özünü yunan mifologiyasının Dionisi, 

romalıların Vakxı kimi aparırdı. Onun əyləncə və şəhvət barədəki ağlasığmaz 

iştəhası doymaq bilmirdi.  

Buradan isə o, Kilikiyanın paytaxtı Tars şəhərinə gəldi və Kleopatranı ora 

çağırdı ki, vaxtilə Kassiyə kömək etməsi barədə olan ittihamlara çariça özü cavab 

versin. Antoni bu vaxt Kleopatraya vuruldu. Çariça Tarsa Kidn çayı ilə gəldi, onun 
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gəmisi və müşayiət edən adamları çariçanın böyük sərvətindən və zinətindən xəbər 

verirdi. Çariça geyimi ilə özünü ilahə Afroditaya bənzədirdi. Onun çox gözəl 

qulluqçuları var idi. Gəmidən saçan ətir bütün sahili bürümüşdü. Belə söz-söhbət 

gəzirdi ki, qədim yunan mifologiyasından ilahə Afrodita özü allah Dionisə qonaq 

gəlmişdir və bu, Asiyaya xoşbəxtlik bəxş edəcəkdir.  

Kleopatraya uyan Antoni Parfiya yürüşünü yaddan çıxardı və onu təxirə salıb, 

Kleopatra ilə birlikdə Aleksandriyaya yollandı. 41-ci və 40-cı illərin qışı bu iki 

məhəbbət aşiqinin ardı-arası kəsilməyən eyş-işrətlərində və şadlıq məclislərində 

keçdi. Kleopatranın çarpayısını zəbt etdikdən sonra, onu artıq heç bir problem 

maraqlandırmırdı. Kleopatranın gözəlliyi və məhəbbət şəlaləsi onun gözünü 

bütünlüklə tutmuşdu, onun üçün bir sərkərdə kimi fəth edilməli olan ən böyük ərazi, 

bu əfsanəvi dünya Kleopatranın nağıllara bənzəyən məhəbbət aləmi idi və ən böyük 

məqsəd isə bu zəbt olunmuş məhəbbət "səltənətini" öz əlində saxlamaq idi. Artıq 

onun sərkərdəliyindən də əsər-əlamət qalmamışdı, vaxtilə Sezara məxsus olan bir 

varlığı - Kleopatranı o, əlinə keçirə bilmişdi və nəhayət onun şəhvəti deyəsən elə bir 

eliksir tapmağa müyəssər olmuşdu ki, bu həm onun vurğun könlünü ovundurur, həm 

də onu sönməz bir atəşlə yenidən alovlandırırdı.  

Nəhayət, məhz Kleopatranın təkidilə o, İtaliyaya yollandı, ona respublika 

donanmasını gətirən Domitsi Ahenobarb da qoşuldu, onlar birlikdə Sekst Pompeylə 

ittifaq bağladılar. Bu koalisiya əslində Oktaviana qarşı yönəlmişdi və onların 

arasında silahlı münaqişə getdikcə yaxınlaşırdı. 

Oktavianın və Antoninin qoşunları Brundiziyada üz-üzə gəldilər. Lakin hər iki 

tərəfdən əsgərlər onları barışmağa məcbur etdi. Digər bir vacib səbəb də, bu dəfə 

təbiətin işə qarışması ilə aradan götürülmüşdü. Antoninin mənsəbpərəst arvadı və 

Oktavianın qatı əleyhdarı Fulviya ölmüşdü. Bundan sonra Brundiziya sazişi 

bağlandı. Bu müqaviləyə triumvirlərin 39-cu ildə Sekst Pompeylə bağladığı saziş də 

əlavə olundu. Bu sənədə görə, Pompey bütün dəniz qüvvələrinin komandanı olurdu 

və Siciliya ilə Sardiniya onun nəzarətinə verilirdi. Birnci sazişə görə isə, Antoni 

rəsmi qaydada bütün Şərq əyalətlərinə, Oktavian isə Qərb əyalətlərinə sahib olurdu. 

Getdikcə arxa plana sıxışdırılan Lepidin sərəncamında əvvəlki kimi yenə Afrika 

qalırdı.  

Əvvəlki triumviratın vaxtında olduğu kimi siyasi güzəştlər və razılaşmalar, 

vaxtilə Katonun hiddətinə səbəb olan sülalə nikahları ilə möhkəmləndi. Pompey 

Sezarın qızı Yuliya ilə evləndiyi kimi, indi də dul qalmış Antoni Oktavianın bacısı 

Oktaviya ilə evləndi. Antoni Kleopatra ilə eşq macərasından uzaqlaşa bilmədiyindən, 

bu nikah əslində bir qədər sonra formal xarakter daşımağa başlasa da, Oktaviya 

özünü ləyaqətli və xeyirxah adam kimi göstərdi. Antoni Misirdə özünü intihar 

etdikdən sonra onun yetim qalmış uşaqlarının tərbiyəsi ilə bir analıq kimi deyil, 

doğma ana kimi məşğul oldu və onun bu alicənablığına hətta qardaşının Antoni ilə 

olan düşmənçiliyi də mane ola bilmədi.  

Lakin triumvirlər arasındakı vədlərdən, ya bir-birinə əks olan tərəflər arasında 

necə sazişlər bağlanılmasından asılı olmayaraq, Roma vətəndaşlarının çox gözlədiyi 

möhkəm sülh yaranmadı. Sulla dövründən başlanan vətəndaş müharibəsindən sonra, 

bədbəxtliklər girdabına düşən Roma onun məhvedici məkanından uzaqlaşa, xilas ola 

bilmirdi. Sülh barədə nə qədər danışıqlar getsə də, sazişlər bir-birini əvəz etsə də, 
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qüvvələr nisbəti uğrunda xalça altı mübarizə qurtarmaq bilmirdi və hər bir tərəf onun 

üçün əlverişli şərait yaranan kimi mövcud kövrək status-kvonu dəyişdirməyi və 

bununla üstünlük qazanmağı özünə borc bilirdi. Bunun üçün heç kəs ələ keçən hər 

xırda bəhanədən istifadə etməkdən çəkinmirdi. 

İndi də vəziyyət narahatçılıq doğurmamaqdan çox uzaq idi. Antoni 39-cu ildə 

Şərqə döndükdə burada vəziyyət xeyli gərginləşmişdi. Hələ 40-cı ildə parfiyalılar 

Roma dövlətinin torpaqlarına girmiş, Suriyanın və Kiçik Asiyanın bir sıra 

vilayətlərini tutmuşdular. 39-cu ildə sərkərdə Bass onları bu vilayətlərdən sıxışdırıb 

çıxarda bilmişdi. Lakin bütövlükdə Parfiya problemi bir dağ kimi böyük və məchul 

olaraq qalırdı. Sezar Parfiyanı təslim etməyi nəzərdə tuturdu və çar qiyafəsində 

müharibə aparmaq eşqinə düşdükdə, bu planla birlikdə həyatını da Senatın binasında 

itirdi. Beləliklə, romalılar 53-cü ildəki Krassın biabırçı məğlubiyyətinin əvəzini 

indiyə qədər çıxa bilməmişdilər. Antoni də guya Parfiya ilə ölüm-dirim müharibəsinə 

hazırlaşırdı, lakin onun hərbi hazırlığı və hərbi əməliyyatları daha çox Erotun 

məqsədlərinə tabe olub, Kleopatranın yataq otağında cərəyan edirdi.  

İtaliyanın özündə də vəziyyət yaxşı deyildi, ərzaq təchizatı qaydaya düşmürdü. 

39-cu ildə Puteolada bağlanan sazişə əhəmiyyət verməyən Sekst Pompey yenə də 

İtaliyaya ərzaq gətirilməsinə mane olurdu və bu barədə heç də dəniz quldurlarından 

fərqlənmirdi. Belə vəziyyət Oktavianı cəsarətli hərəkət etməyə və Pompeydən olan 

bu asılılığa son qoymağa məcbur etdi. Pompeyə qarşı vuruşan donanmaya Oktavian 

özü başçılıq edirdi. Lakin dəniz döyüşü onun üçün olduqca uğursuz oldu, onun 

donanmasının bir hissəsi darmadağın edildi, digər hissəsi fırtınada məhv oldu.  

Oktavian əlacsız qalıb Antoniyə müraciət etdi və 37-ci ildə onların Tarentdəki 

görüşündən sonra Antoni triumvir yoldaşına 130 gəmi verdi. Oktavian isə əvəzində 

ona Parfiya yürüşü üçün 20 miin əsgər verdi. Onların heç biri hələ bilmirdi ki, bu 

qüvvələrdən gələcəkdə onlar düşməndən daha çox, bir-birilərinə qarşı istifadə 

edəcəklər. Romalılar artıq m.ə. I əsrin başlanğıcında yaranan məşum ənənəyə sadiq 

qalaraq bir-birini əzəcək, məğlub və məhv edəcəklər. Tarent görüşündə həmçinin 

triumvirlərin səlahiyyətlərinin əlavə beş il uzadılması qərara alındı.  

Bir az sonra Sekst Pompeylə müharibə bərpa olundu. İndi Peruziya 

müharibəsinin qəhrəmanı Aqrippa donanmaya sərkərdəlik edirdi. 36-cı ildəki iki 

dəniz döyüşündə Pompeyin qüvvələri darmadağın edildi. O, Kiçik Asiyaya qaçdı və 

orada 35-ci ildə həlak oldu. Beləliklə Pompey ailəsinin faciəsinə yeni və son bir 

səhifə də yazıldı. Qney Pompey Maqn 48-ci ildə Misirdə öldürülmüşdü, onun böyük 

oğlu 46-cı ildə İspaniyada qətlə yetirilmiş, on bir il sonra isə kiçik oğul Sekst 

Pompey 40 yaşında həyatla vidalaşmalı olmuşdu.  

Bu döyüşdə Oktavianın müttəfiqi kimi iştirak edən Emili Lepid, birdən 

Siciliya üzərində hakimiyyəti ələ keçirmək istədi, lakin qoşunları Lepidə xəyanət 

edib, Oktavianın tərəfinə keçdi. Oktavian Pompey üzərindəki qələbəsini indiyədək 

görünməmiş bir tədbirlə məşhurlaşdırdı və buna sonralar, ömrünün sonunda yazdığı 

"İlahi Avqustun əməlləri" kitabında xüsusi yer verdi.  

Belə ki, Pompey ordusundakı qaçmış qullar tərksilah edildikdən sonra, 30 min 

nəfərə qədər olan bu kütlə İtaliyaya gətirildi və öz əvvəlki sahiblərinə qaytarıldı. 

Doğrudan da ağalarından qaçan qullar hər cür cəzanı görmüşdülər, belə bir cəzanı isə 

ilk dəfə Oktavian tətbiq etməyə başladı.  
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XIX əsrin ortalarında ABŞ-da Avqust prinsiplərinə uyğun olaraq qəbul 

olunmuş qanunda Cənub ştatlarındakı qul sahibkarlarının mənafeyini nəzərə alaraq, 

qaçan qulların, xüsusən onlar quldarlığın mövcud olmadığı Şimal ştatlarına qaçırdı, 

tutulub əvvəlki sahiblərinə qaytarılması qaydası qoyulmuşdu.  

Avqust ömrünün hesabatı şəklində yazılmış və ölümündən sonra dərc edilmiş 

kitabında göstərirdi ki, "Dənizi mən quldurlardan təmizlədim. Bu müharibədə öz 

ağalarından qaçmış və dövlət əleyhinə silah qaldırmış 30 minə yaxın qulu əsir 

götürdüm, onları lazımınca cəzalandırmaq üçün öz ağalarına verdim". Lakin müəllif 

bunu da qeyd etməyi lazım bilmir ki, o vaxtlar üç il əvvəl bağlanmış Puteola 

müqaviləsinə görə, Sekst Pompeyin tabeliyində olan bütün qullara təntənəli surətdə 

azadlıq təminatı verilmişdi. Qaliblər bir qayda olaraq əvvəlki vədlərini unudur, 

özlərini taleyin ağaları kimi aparırlar. Qullar barədə verilən təminatlar və vədlər isə 

adətən havanı titrədən boş səsdən ibarət olaraq qalırdı, qulların yeganə gümanı isə 

onların öz qisməti idi.  

Nəhayət Roma tarixində respublikanın həqiqi qəbir qazanı, onu boğan 

Avqustun dövrü gəlib çıxdı. Doğrudan da Sezar əgər respublikaya tabut düzəltdisə, 

Avqust bu tabutun qapağını mıxladı və onu birdəfəlik qəbirdə dəfn etdi. Ona 30-cu 

illərin ortasında öz mövqeyini xeyli möhkəmləndirmək mümkün oldu. Bu dövrdə 

Mark Antoni isə elə bir uğur əldə edə bilməmişdi. Parfiya yürüşünün əvvəlində onun 

işləri bir qədər yaxşı getsə də, o, Midiya paytaxtını mühasirəyə almışdı, lakin bu 

mühasirə uzun çəkdiyindən Antoni öz qoşunlarını Midiyadan geri çəkməyə məcbur 

olmuşdu. O, geri çəkilərkən həm də xeyli itki verdi. Lakin Antoni Romaya 

göndərdiyi rəsmi raportunda Parfiya yürüşünü böyük qələbə adlandırırdı. Sonrakı 35-

ci ildə o, Ermənistana uğurlu yürüş etdi. Bu qələbənin triumfunu isə Aleksandriyada 

qeyd etməklə ciddi siyasi səhvə yol verdi. Bir qayda olaraq triumf yalnız dövlətin 

paytaxtında - Romada qeyd olunurdu. Bu bayram tədbirində Antoni bütün 

əndazələrdən çıxmışdı. O, özünə və Kleopatraya iki tac düzəltdirmişdi, bundan əlavə 

Kleopatranı Misirin, Kiprin, Afrika və Kelesuriyanın, Sezarın oğlu sayılan Sezarionla 

birlikdə hökmranlıq etmək üçün çariçası elan etmiş, Kleopatradan olan öz oğlanlarını 

isə çarlar çarı elan edib, onlardan Aleksandra əyalət kimi Ermənistanı, Midiyanı və 

guya zəbt ediləcək Parfiyanı, Ptolomeyə isə Finikiyanı, Suriyanı və Kilikiyanı təyin 

etdi. Beləliklə, Romanın neçə-neçə müharibələr hesabına əldə etdiyi torpaqları 

Antoni dövlətin xəbəri olmadan, öz arvadına və övladlarına hədiyyə kimi verirdi. Bu 

hərəkəti onu göstərir ki, Antoni bütünlüklə reallıq hissini itirmişdi, illüziyalar 

aləmində yaşayırdı və özünü ağlını itirmiş Şərq despotları kimi aparırdı. Bu 

hərəkətləri ilə o, özünə Romada nifrət qazanmaqdan başqa heç nə əldə edə bilmədi.  

Onun bu sərsəm hərəkətlərindən isə Oktavian böyük məharətlə istifadə etdi. 

Bundan başqa Oktavianın bacısı Oktaviya ilə evləndikdən üç il sonra, 37-ci ildə 

Antioxiyada Kleopatra ilə yenidən görüşən Antoni bir müddət keçdikdə, qanuni 

arvadını boşamadan, onunla rəsmi nikahla evlənmişdi. Bu, həm də Oktavian üçün 

onun bacısına qarşı edilən ciddi təhqir demək idi. Artıq keçmiş triumvirlər arasında 

açıq düşmənçilik başlamışdı.  

Onlar bir-birinə ittihamlar, məzəmmətlər yağdırırdılar. 32-ci ildə Senatın 

iclasında nəinki onların özlərinin, həm də onların tərəfdarları olan senatorların 

arasında tam parçalanma baş verdi. Bu parçalanma nəticəsində 300 senator və hər iki 
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konsul Oktavianın icazəsi ilə Romanı tərk edib, Antoninin yanına yollandı. Bu 

onların arasında yeni müharibənin başlanmasının əlaməti idi. Hər iki tərəf bu 

müharibəyə hazırlaşmağa başladı.  

Antoni Oktaviyaya rəsmi boşanma sənədi göndərdi və onun vəsiyyəti dərc 

edildikdə məlum oldu ki, öləndə o, Kleopatra ilə birlikdə Misirdə dəfn olunmağını 

xahiş edir. Onun sərəncamında olan torpaqlar və çarlıqlar isə Kleopatraya və onun 

uşaqlarına qalır. Onun bu hərəkətləri romalıların ciddi hiddətinə səbəb oldu və 

Kleopatraya qarşı müharibə elan olundu. Oktavian müharibəni belə adlandırmaqla 

onu vətəndaş müharibəsi kimi deyil, xarici müharibə kimi qələmə verirdi. O, təkcə 

bu müharibəni elan etməklə kifayətlənmədi, ona ciddi hazırlıq gördü və vəsait 

toplamağa başladı. Antoni isə əksinə, olduqca ləng hərəkət edirdi. Böyük ərazilər 

həm də Oktaviana sədaqət andı içdilər.  

Antoni dəniz döyüşünə xüsusilə ciddi hazırlaşırdı. Onun Efesdəki donanması 

800 gəmidən ibarət idi, bu gəmilərdən 200-nü ona Kleopatra vermişdi. Bundan başqa 

Misir çariçası öz romalı ərinə 2 min talant pul və ordusunu təmin etmək üçün ərzaq 

vermişdi.  

Antonini əhatə edənlər də iki cəbhəyə, iki partiyaya bölünmüşdü. Onun 

tərəfinə keçən senatorlar onu Oktavianla barışdırmaq, heç olmazsa Kleopatradan 

uzaqlaşdırmaq istəyirdilər. Kleopatranın özünün başçılıq etdiyi "partiya" isə Antonini 

daha sərt hərəkətlərə və Roma ilə əlaqəni bütünlüklə kəsməyə təhrik edirdi. İki 

partiya arasındakı mübarizə axırıncıların qələbəsi ilə başa çatdı və bu partiyanın təsiri 

altına düşən Antoni Kleopatranın göstərişləri əsasında hərəkət etməyə başladı. 

Müharibəyə bu qızğın hazırlıq dövründə də Antoni öz kefindən qalmırdı və 

Kleopatra ilə birlikdə əyləncə və həzz almaq üçün Samos adasına getmişdi. Bütün 

dünya hönkürtülərdən və hıçqırıqlardan lərzəyə gələndə, bu yeganə adadan ancaq 

musiqi səsi eşidilirdi, teatrda hər gün tamaşalar göstərilirdi. Hələ müharibə 

başlamamışdan onlar zəfəri elə bil belə eyş-işrətlə qeyd edirdilər. Qarşıdakı 

müharibəyə belə yüngül münasibət olduqca qorxulu əlamət idi. Antoni və 

Kleopatranın kef və ehtiras macəraları qurtarmaq bilmirdi, sonra əyləncələr Afinada 

davam etdi.  

Nəhayət, rəqiblər bir-birinin üstünə hərəkət etdilər. Antoninin qüvvələri 500 

hərbi gəmidən, 100 min piyadadan və 12 min süvaridən ibarət idi. Ondan asılı olan 

çarlar və hökmdarlar da Antoninin tərəfində idi. Oktavian isə döyüşü 250 gəmi, 80 

min piyada və 10-12 minlik süvari qoşunları ilə aparmalı idi. Oktavianın belə zəifliyi 

müqabilində yeganə üstünlüyü gəmilərin daha yaxşı təchiz edilməsi və daha yaxşı 

döyüş qabiliyyətinə malik olması idi. Buna baxmayaraq Oktavian Antoniyə İtaliya 

ərazisində, quruda vuruşmağı təklif etdi. Antoni bunu rədd edib, əvəzində Oktaviana 

onunla şəxsən döyüşməyi təklif etdi.  

Nəhayət, 31-ci il sentyabrın 2-də Epirdə Aktsi burnu yaxınlığında dəniz 

döyüşü başlandı. Döyüşün nəticəsi hələ məlum deyildi. Lakin bu vaxt Kleopatranın 

60 gəmisi yelkənlərini qaldırıb, döyüşdən qaçmağa başladı. Bunu görən Antoni hər 

şeyi unudub, bütün qüvvələrini taleyin ümidinə atıb, flaqman gəmisindən iti sürətli 

penteraya keçib, Kleopatranın arxasınca üzüb getdi.  

Dəniz döyüşü axşama qədər davam etdi və adamlar sərkərdənin belə biabırçı 

fərariliyinə inana bilmirdilər. Hətta dəniz döyüşü uduzulsa belə, onun 19 piyada 
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legionu və 12 min nəfərlik süvari dəstəsi var idi. Antoninin bu anlaşılmaz xəyanəti 

nəticəsində onun donanması darmadağın edildi. Sonra isə onun piyadalarının əvvəlcə 

hərbi rəisləri, onların ardınca əsgərlər qalibin tərəfinə keçməyə başladı.  

Aktsi yanındakı döyüş əslində vətəndaş müharibəsinin nəticəsinin necə 

olacağını həll etdi. 31-ci ilin sonunda Oktavian İtaliyaya qayıtdı, burada veteranlar 

qiyam qaldırmışdılar. Oktavian onların bütün tələblərinə əməl etdi. Antoni isə 

məğlubiyyətdən sonrakı vaxtı xeyli müddət depressiya vəziyyətində keçirdikdən 

sonra, yenidən Aleksandriyaya Kleopatranın yanına gəldi. İndi ona tabe olan çarlar, 

İudeya çarı İrod daxil olmaqla Antoniyə xəyanət edib, Oktavianın tərəfinə keçirdilər. 

Artıq ona Misirdən və Kleopatradan başqa heç nə qalmamışdı. Bütün ümidini 

itirdikdən sonra o, yenə eyş-işrətdə sakitlik arayırdı.  

Sonra Antoni və Kleopatra "Ölümə məhkum edilənlər ittifaqı" yaratdılar və bu 

ittifaqa onlarla birlikdə ölməyi qərara alan dostlar yazılırdılar. Hətta ölüm qorxusu 

qarşısında da onlar kef və eyş-işrətdən əl çəkmək istəmirdilər.  

Buna baxmayaraq onlar axırıncı vasitələrə əl ataraq, Oktavianın yanına elçilər 

göndərdilər. Oktaviandan xahiş edilirdi ki, Misir üzərində hakimiyyət Kleopatranın 

uşaqlarına verilsin. Antoniyə isə ömrünün sonuna qədər Misirdə, yaxud da Afinada 

özəl şəxs kimi yaşamağa icazə verilsin. Antoninin xahişini rədd edən Oktavian 

Kleopatraya cavab verdi ki, əgər o, Antonini ələ versə və ya öldürsə, ona güzəşt 

ediləcəkdir. Oktaviana məlum oldu ki, Kleopatra çox böyük sərvətini sərdabəsinə 

daşımış və özünü öldürdükdə oranı yandırmaq istəyir. Belə sərvətin əldən çıxmasına 

yol vermək olmazdı.  

Oktavianın qoşunları Aleksandriyaya yaxınlaşanda ilk toqquşmaların birində 

Antoni onun süvarilərini qaçmağa məcbur etdi. Sonra o, çariçanın sarayına döndü və 

burada Kleopatra fərqlənən döyüşçüyə mükafat kimi qızıl zireh və dəbilqə verdi. 

Lakin elə həmin gecə bu təltif olunan döyüşçü Oktavianın yanına qaçaraq fərarilik 

etdi və bu xəyanət nümunələri getdikcə xeyli çoxaldı. Antoni yenidən Oktavianı 

döyüşə çağırdı və cavabında isə ona bildirildi ki, ölüm üçün ona çoxlu yollar açıqdır. 

Bu cavabdan sonra o, həm dənizdə, həm də quruda döyüş aparmaq fikrinə düşdü. 

Lakin bu döyüşdə onun donanması Oktavianın tərəfinə keçdi. Quruda isə süvarilər 

belə hərəkət etdilər və onun piyada qüvvələri isə məğlub oldu.  

Ümidsizliyə qapılan Antoni Kleopatranı xəyanətkarlıqda günahlandırdı. Onun 

qəzəbindən qorxan çariça isə öz sərdabəsində gizləndi və tapşırdı ki, Antoniyə onun 

öldüyünü xəbər versinlər. Bu xəbərə inanan Antoni özünü qılıncla ölümcül yaraladı 

və son nəfəsində çariçanın sərdabəsinə gətirildi və bağışladığı sevgilisi Kleopatranın 

qollarının üstündə canını tapşırdı. Bu 30-cu ildə baş verdi.  

Onun ölüm xəbərini eşidən Oktavian öz keçmiş yoldaşının həlak olmasına 

görə ağladı. Kleopatra da faciəli surətdə həyatla vidalaşdı. Oktavianın əsiri olduqda 

onun triumf bayramından keçiriləcəyini təsəvvür etdikdə, özünü öldürdü. Rəvayətə 

görə meyvə zənbilində ona gətirilmiş ilanın çalması ilə o, bir andaca öldü. Bu vaxt 

gözəl eşq ilahəsinin 39 yaşı var idi.  

Lakin iki mühüm düşməninin məhvi heç də Oktavianın hirsini soyutmadı. O, 

Sezarionu (Sezarın oğlunu) və Antoninin böyük oğlu Antilli edam etdirdi. 

Kleopatranın Antonidən olan digər oğlanları isə triumf mərasimindən keçirildikdən 
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sonra Oktaviyaya verildi və bu qadın Antonidən olan digər uşaqları ilə birlikdə onları 

tərbiyə etdi.  

Misir Roma əyalətinə çevrildi. Bu ilk əyalət idi ki, artıq senat tərəfindən deyil, 

imperatorun özü tərəfindən, onun müvəkkilləri vasitəsilə idarə olunmağa başladı.  

Vətənə dönəndən sonra Oktavian böyük triumf mərasimi keçirdi. Üç gün 

davam edən bu bayram İlliriya və Aktsidə Kleopatra üzərində qələbələrə və 

Aleksandriyanın zəbt edilməsinə həsr olunmuşdu. Bununla da son iki müharibənin 

Antoni ilə aparıldığı vətəndaş müharibəsi xarakteri daşıdığı, məğlub olanların, həlak 

olanların məhz Roma vətəndaşları olduğu gizlədilirdi. Bu müharibənin xarici 

düşmənlə aparıldığı göstərilirdi. Oktavianın Sezardan götürdüyü bu metod indi o 

qədər də inandırıcı görünmürdü, çünki müharibənin triumviratın parçalanmış 

hissələri, iki əsas lideri arasında getdiyini və uzun müddət davam etdiyini hamı yaxşı 

bilirdi. Bu iki müharibə - iki il ərzində getmişdi, bir də ki, triumf mərasimindən məhz 

məğlub sərkərdə kimi Antoninin - Roma sərkərdəsinin Kleopatradan olan oğlanları 

keçirilmişdi.  

Beləliklə 30-cu illərin sonunda gedən vətəndaş müharibələrindən Oktavian 

qalib çıxdı. Sonralar Makiavellinin qələmə aldığı "Məqsəd vasitələrə haqq 

qazandırır" prinsipinə hələ on beş əsr əvvəl Oktavian əməl etməyə başlamışdı, ona 

fayda verən bütün vasitələrdən, onların ləyaqətliliyinə məhəl qoymadan istifadə 

edirdi. Qoşunlar hədiyyələrlə, xalqı ona çörək paylamaqla, hamını isə ümumilikdə 

müharibədən doyduqlarına görə sülhlə şirnikləndirib öz tərəfinə çəkirdi.  

Müharibə bu böyük dövlətin ağır, uzun sürən və xroniki xəstəliyi olduğundan 

hamı cana doymuşdu. Müharibəyə son qoymağı bacaran adam xalqın gözündə 

xilaskar səviyyəsinə yüksəlirdi və xalq ona hər cür ehtiram göstərməyə hazır idi. Ona 

görə də 27-ci ilin əvvəlində Senatın iclasında Oktavian öz üzərindən fövqəladə 

səlahiyyətləri götürdükdə, senatorlar yekdilliklə onu yenidən ali hakimiyyəti qəbul 

etməyə məcbur etdilər. Üç gün sonra isə Senat ona fəxri Avqust titulunu verdi və bu 

vaxtdan o, rəsmi olaraq "Allahın oğlu imperator Sezar Avqust" adlanmağa başladı. 

Həmin dövrdən o, senatorların siyahısına birinci daxil oldu, başqa sözlə senatın 

printsepsi oldu və ya Avqustun özünün sonralar dediyi kimi "primus inter pares" - 

"bərabərlər arasında birinci" oldu. Buna görə də 27-ci il yeni eranın - prinsipat və ya 

Roma imperiyası epoxasının başlanğıcı hesab olunur. 43-cü ildən özünü Yuli Sezar 

Oktavian adlandıran, 27-ci ildən isə "imperator Sezar Avqust" adlanan bu adam 

Roma imperatorlarından birincisi oldu.  

 



 173 

AVQUSTUN İMPERATORLUĞU DÖVRÜ 

 

Beləliklə Roma respublika quruluşu öz yerini yeni dövlət formasına - imperiya 

siyasi rejiminə verdi. Əlbəttə, respublikanın məhvini təkcə kimlərinsə iradəsi ilə baş 

verdiyini güman etmək, bu həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələni yolverilməz şəkildə 

sadələşdirmək, bəsitləşdirmək olardı. Avqustun özünə görə heç nə dəyişməmişdi, 

əksinə o, dövlətə - respublikaya azadlığı qaytarmış və dövləti öz hakimiyyətindən 

Senatın və xalqın sərəncamına vermişdi. Bu fikrini o, böyük ciddi-cəhdlə özünün 

"İlahi Avqustun əməlləri" kitabında sübut etməyə, inandırmağa çalışır. Guya, onun 

bütün fəaliyyəti respublikanın bərpa edilməsinə və "bərpa edilmiş respublika" 

yaratmağa həsr edilmişdi. Guya diktaturadan xilas edilən dövlət yenidən respublika 

məkanına qaytarılmışdı, dövlətə özünün ilkin və ən köhnə forması verilmişdi.  

Bunu təsdiq edənlər o cəhəti əsas götürürdülər ki, Avqust dövlətə diktaturasız 

və çar hakimiyyəti olmayan quruluş bəxş etmişdi. Lakin digər müəlliflər onu da qeyd 

etməyi lazım bilirlər ki, Avqust tribun hakimiyyətini götürməklə təkcə çar adından 

imtina etmişdi, əslində isə görünməmiş hakimiyyətə malik idi.  

Əslində Avqust hakimiyyəti vətəndaş müharibələri vasitəsi ilə ələ keçirdikdən 

sonra elə bir siyasi quruluş bərqərar etmişdi ki, bu quruluş sonralar açıq tiraniyaya 

çevrildi. Çünki bu quruluşun özündə belə eybəcərliyə çevrilmək imkanları var idi, bu 

quruluş Senatı və xalq yığıncaqlarını saxlasa da, onların hüquqlarını elə 

məhdudlaşdırmışdı ki, əslində respublika quruluşu kabusa çevrilmiş, real qüvvə, real 

hakimiyyət isə məhz printseps və imperatorda təcəssüm olunurdu. Hər şey yalnız 

imperatorun şəxsi ləyaqətlərindən və ya eyiblərindən asılı olaraq qalırdı, onun 

hakimiyyətini azacıq da olsun məhdudlaşdıran, onu tiraniyadan, xalqa zülm və terror 

tətbiq etməkdən çəkindirmək üçün heç bir təsirli vasitə qalmamışdı. Ona görə də 

əlacsız qalan romalılar belə tiranlardan xilas yolunu siyasi vasitələrdə deyil, yalnız 

sui-qəsdlərdə, qətllərdə və hərbi dövlət çevrilişlərində görürdülər.  

Tiraniya özünə qarşı müxalif olan bütün siyasi qüvvələri və siyasi vasitələri 

sıradan çıxardığından, məhv etdiyindən siyasi məkanda ona qarşı duran və ya 

müqavimət göstərən heç nə qalmır. Bu vaxt əlacsız qalan rəqiblər antidemokratik 

yollardan istifadə etməyə başlayır və tiranları yalnız onların özlərinin istifadə etdiyi 

üsullar və priyomlarla kənarlaşdırmaq, aradan götürmək, başqa sözlə onları fiziki 

cəhətdən məhv etmək kimi vəhşi bir vasitəni tətbiq etməyə məcbur olurlar. Karl 

Marksın Rusiya imperatoru Böyük Pyotr haqqında dediyi "barbarlığı barbar 

metodları ilə sıxışdırıb çıxardığı" barədəki sözlər, qədim romalıların bütün 

vasitələrdən məhrum olduqlarından, tiranları məhv etmək üçün ən iti silah olan 

qətldən istifadə etmək yolunu tutduqlarını daha düzgün ifadə edir. Onlar bir nəfər 

qaniçənin qətlini həyata keçirməklə, kütləvi qətllərə son qoymaq istəyirdilər.  

Ona görə də Avqust nə qədər ilahi donuna bürünsə də, öz əməllərində özünü 

respublika tərəfdarı kimi görməyə və belə qələmə verməyə çalışsa da, Yuli Sezara da 

bütünlüklə müyəssər olmayan bir işi gördü və Romada təkhakimiyyətliliyi bərqərar 

etdi. Roma respublikası yarım minilliyə bərabər bir tarix yaşadıqdan sonra məhz 

Avqustun əli və iradəsi ilə ölümə məhkum edildi, respublika quruluşu Avqustun 

siyasi oyunları nəticəsində bütünlüklə süqut etdi. Qədim Roma respublikası nəinki 

özünün nəcib ənənələrindən, həm də əsl mahiyyətindən məhrum oldu. Respublika 
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quruluşunun mühüm dayağı olan Senat öz razılığı və öz qərarı ilə Avqustun şəxsində 

təkhakimiyyətlilik quruluşunu yaratdı və əslində elə bil ki, tiraniyaya aparan Appi 

yolu tikdi.  

Təkhakimiyyətlilik əlverişli mühitdə mütləq tiraniya adlanan övlad doğur və 

bu övlad sonradan atası Kronosu da məhv etməklə, hakimiyyətə bütünlüklə öz 

təbiətini təlqin edir. Hamı yaxşı bilirdi ki, Senat qalsa belə ikihakimiyyətlilikdən 

danışıq gedə bilməz, hakimiyyət yalnız Avqustun icad etdiyi yeni hakimiyyət budağı 

olan printsepsin və ya imperatorun əlində cəmləşmişdir. Laqeyd seyrçi olan Senat 

imperatorun hərəkətlərinə heç bir təsir edə bilmədiyindən, arabanın beşinci təkəri 

rolunu oynayırdı, bütün dövlət hakimiyyəti adlanan döyüş arabası isə bir nəfərə 

mənsub idi. Avqust əslində bütün Roma magistratlarını öz əlində cəmləşdirmişdi. O, 

həm prokonsul imperiyaya, həm də tribun hakimiyyətinə malik idi. Axı əvvəllər 

konsul heç vaxt eyni zamanda həm də tribun ola bilməzdi və əksinə. Beləliklə 

Avqust, hakimiyyətin bütün budaqlarını özündə təcəssüm etdirirdi.  

Axı o vaxtlar Romada məhkəmə hakimiyyəti də konsullara və senatorlara 

məxsus idi. Əlbəttə, Avqustun prinsipatının Yuli Sezar diktaturasından müəyyən 

fərqləri də var idi. Yuli Sezar ellinist tipli monarxiya yaratmaq istəyirdi. Avqust isə 

Pompeyin icad etdiyi, lakin bəhrəsini görmədiyi prinsipatdan istifadə etməyə başladı. 

Prinsipat adlanan siyasi sistemə görə bütün hakimiyyət formal olaraq senata məxsus 

idi, onun qarantı, "qoruyucusu" isə printseps idi. Buradan da guya belə çıxırdı ki, 

burada heç bir monarxiya yoxdur, bərpa olunmuş respublika quruluşu təşəkkül 

tapmışdır. Ancaq belə izahlar, formal cəhətlər, quruluşun üstünə geyindirilən toqa 

onun mahiyyətini gizlədə, ört-basdır edə bilmirdi. Əslində bu vaxtlar mövcud olan 

Senat hakimiyyət orqanından daha çox, heykəli daha əzəmətli etmək məqsədini 

güdən passiv pyedstala bənzəyirdi. Çünki printseps onun fəaliyyətini daim nəzarətdə 

saxlayırdı.  

Yaxud da əgər iki hakimiyyətdən, - Senatla prinsepsin hakimiyyətindən söhbət 

gedirsə, bu süvari ilə atın bərabər hüququnu qələmə vermək kimi nəzərə çarpırdı. 

Senat adlanan atı cilovlayıb minən Avqust təkcə onu istədiyi yerə çapmırdı, həm də 

hər şeyə nəzarət etmək imkanı əldə etmişdi. O, öz əlində klassik Roma respublikası 

dövründə ağlasığmayan səlahiyyətləri birləşdirmişdi - öz əlində adi və qeyri-adi 

magistratları, ali kahin funksiyasını cəmləşdirmişdi.  

Avqustun dövründə siyasi təbliğata xüsusi əhəmiyyət verilməyə başlandı və bu 

dövlət tədbiri rolunu oynadı. Bu təbliğat Avqustu allah kimi qələmə verirdi, onun 

şərəfinə məbədlər ucaldılırdı. Avqustun dövründə dövlət aparatı çox genişlənməyə, 

onun nüfuzu isə artmağa başladı. Bu dövrdə dövlət aparatı Romanın respublika 

quruluşunun seçkili orqanlarını əvəz etməyə və sıxışdırıb aradan çıxarmağa başladı. 

İmperatorun təyin etdiyi vəzifəli şəxslər seçkili magistratları əvəz edirdi. Avqust 

artıq seçkili magistratlar əvəzinə şəhərlərə prefektlər təyin etməyə başladı və sonralar 

bu artıq adi praktikaya çevrildi. Bundan sonra isə Avqust prokuratorları, leqatları, 

əyalətlərdə prefektləri, həmçinin yeni, imperatorun dostları və yol yoldaşları adlı 

vəzifələrə adamlar təyin etməyə başladı. Özü də bu vəzifələrə o, özünün sədaqətli 

adamlarını təyin edirdi.  

Avqust Mari və Sulla dövründən başlanan ordunun siyasi qüvvəyə 

çevrilməsini heç də yaddan çıxarmırdı. Lakin sülh dövründə ordunu əvvəlki kimi 



 175 

sərbəst buraxmaq, bu dövrün özünü təhlükə altında qoya bilərdi. Ona görə də 

ordunun ram edilməsi ən vacib məsələlərdən biri idi. Bunu həll etmək üçün Avqust 

sülh dövrü üçün daimi ordu yaratdı və onun həcmi müharibə dövründəki ordunun 

həcminə bərabər idi. Ordunu cilovlamaq üçün o, zabit və mülki karyeraları qarşılıqlı 

surətdə əlaqələndirdi və əslində yeni bir hərbi islahat həyata keçirdi. Atlı 

zümrəsindən olan adamlara, heç bir hərbi xidmət keçmədən zabit vəzifələrini 

tutmağa icazə verdi.  

Bundan başqa Avqust əyalətləri Senat və imperator əyalətlərinə böldü. 

İmperator əyalətləri siyahısına işğal edilmiş və həmsərhəd olan əyalətlər daxil edildi. 

Avqustun prinsipatı dövründə əyalətlər vahid siyasi rejimin hissəsinə çevrildi, 

əvvəllər isə onlar Roma şəhərinin əlavəsi, Roma xalqının mülkü hesab olunurdu. Bu 

özünü həm də əyalətlərin idarə olunmasının dəyişilməsində, vergi yığılmasının 

islahatlara uğramasında göstərirdi. Əyalətlərdə publikanların özbaşınalığı 

məhdudlaşırdı. Əyalətlərdəki sui-istifadələr barədəki işlər senatda baxılmağa 

başlandı. Əyalət adamları bir başa öz şikayətlərini Avqusta göndərmək hüququ 

qazandılar.  

Əgər Sezar rejimi ilə Avqust rejimi müqayisə edilsə, birinci hələ tam 

formalaşmamışdı, ayrı-ayrı tədbirlərdən ibarət idi. Ona görə də onların ömrü uzun 

olmurdu. Cari vəzifələrin tələbi ilə meydana gəldiyindən, onlarla birlikdə də aradan 

çıxırdı. Avqust isə hərtərəfli düşünülmüş yeni dövlət sistemi yaratdı və bu sonralar 

tarixdə "Avqust prinsipatı" adlanmağa başladı. Vaxtilə Yuli Sezarın dediyi: 

"Respublika heç nədir, bədəni və sifəti olmayan boş addır" kəlmələrini Avqust tam 

gerçəkliyə çevirə bildi.  

Oktavian Avqust Mark Tulli Tsitseronun və Qay Antoninin konsulluq etdiyi 

63-cü ildə doğulmuşdu. Onun atası Qay Oktavi gənc yaşlarından varlı olmuş, 

əyalətdə çox uğurla canişinlik etmişdi və Makedoniyadan qayıtdıqdan sonra öz 

namizədliyini konsulluğa irəli sürə bilmədən, qəflətən ölmüşdü. Anası Atiya isə 

Mark Ati Balbın və Qay Sezarın bacısı Yuliyanın qızı idi. Lakin bədxahlar onun 

valideynlərinin aşağı zümrədən olduğunu iddia edib deyirdilər ki, "sənin anan ən pis, 

kobud üyüdülmüş undan bişirilmişdi. Onun xəmirini isə, pul dəyişən çirkli əlləri ilə 

yoğurmuşdu". O, dörd yaşında olanda atasını itirmişdi. On iki yaşında isə nənəsi 

Yuliyanın dəfn mərasimində matəm nitqi söyləmişdi. Artıq on altı yaşında o, Sezarın 

Afrika yürüşündə iştirak etməsə də, hərbi mükafat almışdı. Babası Yuli Sezar 

İspaniyaya Qney Pompeyin oğlanları ilə vuruşmağa gedəndə, o, xəstəlikdən yenicə 

qalxmasına baxmayaraq, sərkərdənin arxasınca yollanmışdı. Sonra Sezar onu 

Apolloniyaya - Epirdəki bu şəhərə təhsil almağa göndərmişdi. Sezarın qətli xəbərini 

alan kimi və özünün varis olduğunu bildikdə, çox tərədüddən sonra Romaya qayıtdı 

və anasının şübhələrinə, atalığının isə etirazlarına baxmayaraq, varisliyi qəbul etdi. 

Bu dövrdən də o, qoşun toplayıb dövləti idarə etməyə başladı, əvvəlcə on iki il 

ərzində (42-30-cu illər) Mark Antoni və Mark Lepidlə birlikdə, bundan sonra isə qırx 

dörd il ərzində təkbaşına Roma dövlətini idarə etdi.  

Bütün ömrü boyu o, beş vətəndaş müharibəsi aparmışdı - bunlar Mutina, 

Filippi, Peruziya, Siciliya və Aktsi müharibələridir. Onlardan birincisi və axırıncısını 

Mark Antoniyə qarşı, ikincisini Bruta və Kassiyə qarşı, üçüncüsünü Mark Antoninin 

qardaşı Lutsi Antoniyə qarşı, dördüncüsünü isə Pompey Maqnın oğlu Sekst Pompeyə 
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qarşı aparmışdı. Mark Antoniyə qarşı ilk döyüşündə o, qalib gəlsə də, həlak olan iki 

konsulun öldürülməsində ondan şübhələnirdilər. Onun Mark Antoni ilə olan ittifaqı 

yalnız siyasi məqsədlər nöqteyi-nəzərindən bağlandığından heç vaxt möhkəm və 

səmimi olmamışdı. Onlar əvvəlindən çürük olan bu ittifaqı saxlamaq üçün bir-birinə 

güzəştlərə gedir və müxtəlif sazişlər bağlayırdılar.  

Nəhayət, Avqust Antoni ilə bütün əlaqələri kəsdi və onu Roma vətəndaşına xas 

olmayan biabırçılıqda ittiham etmək üçün Antoninin Romada qalan vəsiyyətini xalq 

qarşısında açdırıb oxutdurdu. Bu vəsiyyətində o, Kleopatradan olan uşaqlarını öz 

varisləri elan edirdi. Bu vaxt o, Antoninin bütün qohumlarına və dostlarına, o 

cümlədən iki konsula Antoninin yanına Misirə getməyə icazə verdi. Bir qədər sonra 

isə Aktsi yaxınlığındakı dəniz döyüşündə Antonini məğlub etdi. Sonrakı il isə o, 

Aleksandriyanı mühasirəyə alıb, Antoni və Kleopatranın gizləndikləri bu şəhəri 

tutdu. Lakin onun bu iki düşməni özlərini öldürmüşdü və Avqust onları ehtiramla 

dəfn etdi, onların tikintisi başa çatmamış sərdabəsini tikdirib qurtardı. Burada o, həm 

də müqəddəs yerdən çıxardılımş tabutdakı Böyük Aleksandrın cəsədini gördü və ona 

itaət əlaməti olaraq cəsədin üstünə qızıl əklil qoydu və çoxlu gül tökdü. Ona 

Ptolomeylərin sərdabələrinə baxmağı da təklif etdikdə dedi ki, o, ölüləri deyil, çarı 

görmək istəyirdi. İlk dəfə olaraq o, Misiri əyalətə çevirdi, bu münbit ölkənin və taxıl 

anbarının isə Roma üçün böyük əhəmiyyəti var idi.  

Avqust qanuni və mühüm əsas olmadan heç bir xalqa qarşı müharibə 

başlamırdı. Onun bu ləyaqətinin şöhrəti çox uzaqlara yayılmışdı. Hətta hindlilər və 

skiflər Avqustun yanına elçilər göndərib, ondan və Roma xalqından dostluq xahiş 

edirdilər. Parfiyalılar isə, onun tələbi ilə Ermənistanı ona verdilər, Mark Krassdan və 

Mark Antonidən götürdükləri bayraqları qaytardılar, hətta könüllü olaraq girovlar 

təklif etdilər və özlərinə Avqustun bəyəndiyi çarı seçdilər. Onun hökmranlığına 

qədər Roma yaranandan Yanus Kvirin məbədinin qapısı bir və ya iki dəfə bağlı 

olmuşdusa, onun dövründə quruda və suda sülh bərqərar olması rəmzi kimi üç dəfə 

bağlı saxlandı. Avqust bunları özünün "İlahi Avqustun əməlləri" kitabında xüsusi 

iftixarla qeyd edir.  

Məğlubiyyətlərə gəldikdə Avqust iki dəfə ağır və biabırçı məğlubiyyətin 

acısını dadmış oldu. Bu məğlubiyyətin hər ikisi Almaniyada baş vermişdi.  

Avqust hərbi işlərdə çoxlu dəyişikliklər və yeniliklər apardı, intizamı isə çox 

böyük ciddiyyətlə saxlayırdı. Düşmən qarşısından geri çəkilən koqartadakı hər 

onuncu adamı edam etdi, başqa sözlə detsimatsiya cəzası tətbiq etdi, qalan əsgərlərə 

isə yalnız yük heyvanlarına yedizdirilən arpadan bişirilmiş çörək yedizdirdi, çünki 

yürüşdə olan əsgərlərə ancaq buğda çörəyi verilirdi. Hətta cərgəni tərk etmiş 

senturionu da sıravi əsgər kimi ölüm cəzası ilə cəzalandırırdı.  

Onun fikrincə, nümunəvi sərkərdə tələsik və ehtiyatsız hərəkət etməməlidir. O, 

"tələsmədən təcili olmaq lazımdır" zərb məsələni tez-tez təkrar edirdi. Avqust hesab 

edirdi ki, "ehtiyatlı sərkərdə ağılsız sərkərdədən yaxşıdır". Ona görə də o, heç vaxt 

qələbəyə əmin olmadan müharibəyə başlamırdı, daha doğrusu o, bunu nəzərə alırdı 

ki, məğlubiyyətdə uduzduğundan, qələbə vaxtı daha çox qazanacaqdır. Böyük 

təhlükələr hesabına kiçik fayda götürməyə çalışanları o, qızıldan olan tilovla balıq 

tutanlarla müqayisə edirdi, tilov qırılsa, heç bir ov itkinin əvəzini ödəməyəcəkdir.  
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Avqust çox gənc yaşlarından siyasi fəaliyyətə başladığından, yüksək vəzifələrə 

də çox erkən malik oldu. İyirmi yaşında o, konsulluğu ələ keçirdi. Məhz ələ keçirdi, 

çünki legionlarla Romaya yaxınlaşan Oktavian, qoşunlar adından elçilər vasitəsilə bu 

vəzifəni tələb etdi və centurion Korneli senatorlar tərəddüd etdikdə, qılıncla onları 

hədələmişdi. Bütövlükdə o, on üç dəfə konsul seçilmişdi. Tribun hakimiyyətini isə o, 

ömürlük qəbul etmişdi. Bundan başqa o, ömürlük senzor hakimiyyətindən istifadə 

edirdi, buna görə üç dəfə əhalinin siyahıya alınmasını keçirmişdi, əslində isə o, 

senzor deyildi. O, iki dəfə respublika quruluşuna qayıtmağa cəhd etsə də, bundan 

imtina etdi və hakimiyyəti bölünmədən özündə saxlamağı qət etdi. O, bunu nəinki 

səhv hesab etmirdi, hətta özünü ən yaxşı dövlət quruluşunun yaradıcısı hesab edirdi 

və güman edirdi ki, onun qurduğu dövlətin əsası gələcəkdə heç vaxt dəyişilməyəcək, 

sarsılmayacaqdır.  

Avqust abadlıq, şəhərsalma məsələlərinə də böyük qayğı göstərirdi. Roma 

daşqınlardan və yanğınlardan əziyyət çəkirdi. O, öz kitabında qürurla qeyd edirdi ki, 

Romanı kərpicdən tikilmiş şəhər kimi qəbul edib, mərmərdən olan şəhər kimi qoyub 

gedir. Şəhərin təhlkəsizliyi üçün də o, bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. O, ilk dəfə 

polis qüvvələri təsis etdi və yeni eranın 6-cı ilində yarımhərbi yanğın dəstəsi yaratdı. 

Çoxlu ictimai binalar tikdirdi. Xalq kütləsi və çoxlu məhkəmə iclasları üçün iki 

meydanın kifayət olmadığını görüb o, Forumu tikməklə üçüncü meydan düzəltdi. O, 

Apollona və Yupiterə məbədlər tikdirdi. Şəhəri daşqınlardan qorumaq üçün Tibrin 

məcrasını təmizlədi və genişləndirdi.  

O, Sezar tərəfindən tətbiq edilən təqvimi bərpa etdi və altıncı ay adlanan 

(təqvimdəki iki ay - yanvar və fevral əlavə olunmamışdan ayların sıra düzümünə 

müvafiq olaraq bu ay belə adlanırdı) özünün ilk konsulluq dövrü şərəfinə Avqust ayı 

adlandırdı.  

O, Roma dövlətinin möhkəmlənməsində xüsusi xidmətləri olan rəhbərlərin 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə də böyük diqqət verirdi ki, qoy vətəndaşlar gələcəkdə 

belə xadimlərdən nümunə götürsünlər. O, hakimlərin yaş senzini beş il azaldaraq, 30 

yaşdan qoydu. Özü isə mühakimələri böyük ciddiyyətlə aparırdı və hər şeyi diqqətlə 

ayırd etməklə yanaşı, yumşaqlıq da göstərirdi.  

Avqust bir sıra köhnə qanunları dəyişdirdi və bir sıra yeni qanunlar dərc etdi. 

Bunlar zinət haqqında, zinakarlıq və pozğunluq haqqında, pulla ələ alma haqqında, 

bütün zümrələr üçün nikah qaydaları haqqında idi. O, üç illik dul qalmağa icazə 

verdi, nikah bağlama müddətini qısaltdı və boşanmaları məhdudlaşdırdı. O, senatın 

tərkibində də dəyişikliklər etdi. Sezarın ölümündən sonra müxtəlif yollarla 

senatorluğu ələ keçirənlərin hesabına onların sayı min nəfərdən çox idi. O, 

senatorların həddi-buluğa çatmış gənc oğlanlarına, dövləti idarə etmək təcrübəsi 

qazanmaq üçün ataları ilə birlikdə senatın iclaslarında iştirak etməyə icazə verdi.  

Bəzi adamları o, cəzalandırırdı ki, onlar kiçik faizlə pul götürüb onu böyük 

faizlə borc verirlər. Avqust bunu xüsusilə vacib sayırdı ki, Roma xalqı pozulmamış, 

yadelli və qul qanı ilə qarışmadan təmiz qalsın. Ona görə də o, Roma vətəndaşlığı 

verilməsini azaltdı və qulların azadlığa buraxılmasını xeyli məhdudlaşdırdı.  

O, xalqın pozulmaması üçün digər məsələlərə də diqqət verirdi. Bir dəfə kimsə 

şərabın çatışmamasından və baha olduğundan gileyləndikdə, Avqust ona ciddi tərzdə 

demişdi. "Mənim kürəkənim Aqrippa çoxlu su kəmərləri çəkdirmişdir ki, heç kəs 
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susuzluqdan əziyyət çəkməsin". Şəhərdə məhsul qıtlığından çörək təchizatında 

çətinlik yarandıqda o, bütün qul alverçilərini qulları ilə birlikdə şəhərdən qovdu, 

təchizat qaydaya düşdükdə isə o, pulsuz çörək verilməsini həmişəlik qadağan etmək 

istədi. Çünki bunun ucbatından əkinçilik tənəzzülə uğrayırdı. Lakin o, bu tədbirə əl 

atmadı, ancaq çörək verilməsinin miqdarını dəyişdirməklə kifayətləndi.  

İtaliyada o, iyirmi səkkiz yeni koloniya yaratmaqla ölkənin əhalisini artırdı. O, 

Afrika və Sardiniyadan başqa bütün əyalətlərdə olmuşdu. Müharibədə əldə etdiyi 

çarlıqları isə o, əvvəlki hökmranlarına qaytarırdı, yaxud da digər yadellilərə verirdi. 

O, müttəfiq çarları qohumluqla birləşdirirdi, onların qarşılıqlı nikahına xüsusi fikir 

verirdi, bu çarlıqlara öz dövlətinin bir hissəsi kimi baxırdı. Ağıldan kəmlərə və az 

yaşlı uşaqlara himayəçi təyin edir, bir çox çar uşaqlarını öz uşaqları ilə bir yerdə 

tərbiyə edir və onlara təhsil verdirirdi. Avqust özü dəqiqliyi çox sevirdi, məktublarda 

daim tarixi göstərməklə yanaşı günün, hətta gecənin saatını da göstərirdi.  

Xalq dəfələrlə Avqusta diktator hakimiyyəti təklif etdikdə, o, diz üstə çöküb 

yalvarırdı ki, onu bundan xilas etsinlər. "Hökmran" sözündən o, təhqir və biabırçılıq 

kimi qorxurdu. Təkcə özünə həsr edilmiş məbədlərin tikilməsinə razılıq vermirdi, 

ona qoyulmuş gümüş heykəli isə əritdirib, ondan pul kəsdirdi. O, konsul olduqda 

piyada, konsul olmadıqda isə örtülü təxti-rəvanda gəzirdi. O, adamlarla da özünü çox 

sadə aparırdı. Bir dəfə çox utancaq xahiş edənə zarafatla demişdi ki, o, öz xahişini 

filə qəpik-quruş verən kimi verir. O, senatdan gedəndə, senatorların ayağa 

qalxmasına razılıq vermirdi. O, çoxlarının ailə şənliklərində iştirak edirdi.  

Bütün bu xüsusiyyətlərinə görə, Avqustu çox sevirdilər. Hər il onun ad gününü 

iki gün dalbadal qeyd edirdilər. Onun evi yananda, yeni ev tikdirmək üçün əhalinin 

hamısı ona pul yığdıqda o, hər pul topasından ancaq bir denari götürdü. Xalq ona 

vaxtilə Tsitserona verilən "vətənin atası" fəxri adını verdi. Horatsi Avqustun dili ilə 

yazırdı ki, "onun qanından olan heç kəs bir daha əsgər olmayacaqdır".  

Onun şəxsi həyatına gəldikdə Avqustun Skriboniya adlı arvadından Yuliya 

adlı qızı olmuşdu, lakin sonrakı, çox sevdiyi arvadı Liviya Druzilladan onun övladı 

olmamışdı. Qızı Yuliyanı o, əvvəlcə öz bacısı oğlu Martsellə, o, vəfat etdikdən sonra 

isə Mark Aqrippaya ərə vermişdi. Bunun üçün o, öz bacısından kürəkənini ona görə 

güzəştə getməyi xahiş etmişdi, çünki Aqrippa əvvəlcə Martsellin bacılarından birinə 

evlənmişdi və ondan uşağı var idi. Aqrippa öldükdən sonra isə o, qızını öz ögey oğlu 

Tiberiyə ərə verdi, bunun üçün Tiberi ikinci uşağa hamilə olan arvadını boşamağa 

məcbur oldu. Avqustun Aqrippadan üç - Qay, Lutsi və Aqrippa adlı oğlan nəvəsi, 

Yuliya və Aqrippina adlı iki qız nəvəsi var idi. Gələcəkdə bir imperatorun - Qay 

Kaliqulanın bacısı, digər imperatorun, Klavdinin arvadı, üçüncü imperatorun, 

Neronun anası olan Kiçik Aqrippinanın özünün anası Böyük Aqrippina əvvəlcə 

Avqustun bacısının nəvəsi Germanikə ərə getmişdi. Qay və Lutsini isə Avqust 

oğulluğa götürmüş və onları uşaqlıqdan dövlət işlərini öyrənməyə cəlb etmişdi. 

Bunun üçün o, bu nəvərlərini təyin edilmiş konsullar kimi əyalətlərə və qoşunlara 

göndərirdi. Lakin heç də onun ailə həyatını xoşbəxt saymaq olmazdı. Öz qızı və 

nəvəsi, hər iki Yuliya özlərini ən pis davranışlarla biabır etdiklərindən, Avqust onları 

sürgünə göndərdi. Qay və Lutsi adlı nəvələrini qısa müddətdə - 18 ay ərzində itirdi. 

Bundan sonra o, Forumda kuriyaların iclası qarşısında üçüncü nəvəsi Aqrippanı və 

ögey oğlu Tiberini oğulluğa götürdü. Lakin bir az sonra alçaq və qəddar xasiyyətinə 
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görə nəvəsi Aqrippanı da sürgünə göndərdi. Yaxın adamlarının biabırçılığı Avqusta 

onların ölümündən daha ağır təsir edirdi. Sürgün edilmiş qızı Yuliyaya şərab 

verilməsini qadağan etmişdi. Kiçik Yuliyanın sürgündə olarkən doğduğu uşağı isə 

qəbul etməkdən imtina etdi. İki Yuliyadan söhbət gedəndə o, deyirdi ki, yaxşı olardı 

ki, mən nikahsız yaşayaydım və övladsız öləydim. Qızı Yuliyanı və nəvələri Aqrippa 

və Yuliyanı o, özünün üç yarası adlandırırdı.  

O, dostluq etməyi çox sevirdi və dostluğa sədaqətini kiçik müstəsna ilə 

qətiyyən pozmurdu. Ən yaxın dostları olan Aqrippa və Metsenat haqqında 

gileylənərək deyirdi ki, Aqrippa səbirsizdir, Metsenat isə susmağı bacarmır. 

Doğrudan da guya Martsellə üstünlük verildiyini güman edən Aqrippa, hər şeyi atıb 

Romanı tərk etdi. Metsenat isə Murena qəsdinin açılmasından xəbər tutduqda, bu 

sirri öz arvadına demişdi.  

Lakin Avqustun özünün əxlaqındakı qüsurlar barədə də Romada çoxlu söz-

söhbətlər gəzirdi. Hətta belə deyirdilər ki, o, Sezardan oğulluğu öz bəkarətini qurban 

verməklə əldə edə bilmişdi, hətta Sekst Pompey onu qadına bənzər adlandırırdı. 

Digər tərəfdən o, qadınlara qarşı biganə deyildi və arvadbaz adam kimi tanınırdı. 

Onun dəbdəbəli qonaqlıqları, şəraba aludəçiliyi və bahalı ev əşyalarına meyli barədə 

söz-söhbət kəsilmirdi. O, zərlə oyuna da xüsusi maraq göstərirdi. O, gənc qızları 

xüsusən çox sevirdi və onları Avqusta hər yerdən öz arvadı tapıb gətirirdi. Yeməyə 

gəldikdə o, olduqca az və könülsüz yeyirdi. İri üyüdülmüş undan bişirilmiş çörəyi, 

xırda balığı, sulu pendiri və yetişməmiş ənciri sevirdi. Yalnız aclıq hiss edəndə 

yeyirdi. Öz məktublarında o, göstərirdi ki, arabada gedərkən çörəklə xurma yedi, 

başqa məktubunda isə yazırdı ki, təxti-rəvanda kuriyadan gedərkən bir loxma çörək 

və bir neçə qalın qabıq üzüm giləsi yedim. O, bəzən öyünürdü ki, yəhudilərdən daha 

sərt post (oruc) tutur. Şərabı da o, az içirdi.  

Avqust natiqlik qabiliyyətinə və nəcib elmlərə gənc yaşlarından xüsusi maraq 

göstərirdi. O, hətta hərbi yürüşlər vaxtı da oxumaq, yazmaq, əzbər şeir söyləməyə 

vaxt tapırdı. O, ilk dəfə olaraq yazılı mətnlərlə çıxış etməyə başladı. Hətta özəl 

söhbətlərə, arvadı Liviya ilə danışıqlarına o, əvvəlcədən yazılı qeydlərlə hazırlaşırdı. 

O, bir neçə nəsr əsəri də yazmışdı. Onun dövründə Romanın məşhur şairləri Vergili 

və Horatsi yazıb yaratmış, lirik şair Ovidini isə Qara dəniz sahilindəki ucqar Toma 

şəhərinə sürgün etmişdi. Sonralar Konstansa adlanan bu şəhərdə məşhur orta əsr din 

islahatçısı Yan Hus edam edilmişdi.  

Uzun ömür yaşayan Avqust ölüm anında onun yanına gələn dostlarından 

soruşmuşdu ki, o, həyat komediyasını yaxşı oynaya bilmişdirmi? Sonra o, dostlarının 

hamısını buraxdı və arvadı Liviyanın qolları arasında "Liviya, xatırla, biz necə bir 

yerdə yaşadıq. Yaşa və əlvida!" sözlərini deyib canını tapşırdı. O, özünün arzu etdiyi 

kimi əziyyət çəkmədən öldü. Senatorlar onun dəbdəbəli dəfn olunmasını təklif 

edirdilər. Senatorlar çiyinlərində onun cəsədini Mars çölünə aparıb, orada 

yandırdılar. Bəziləri onun anadan olmasından ölənə qədər olan dövrü Avqust əsri 

adlandırmağı təklif etdi. Onun vəsiyyəti açılıb senatda oxundu. Birinci dərəcəli 

varisləri kimi o, Tiberini və Liviyanı təyin etmişdi, Tiberiyə var-dövlətinin üçdə ikisi, 

Liviyaya isə üçdə biri çatmalı idi. Onlar həm də onun adını qəbul etməli idilər. Roma 

xalqına o, qırx milyon sestertsi pul qoyub getmişdi. Qızı və nəvəsi Yuliyaların onun 

sərdabəsində dəfn edilməsini o, qadağan etmişdi.  
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77 il ömür sürən Oktavian Avqust yeni eranın 14-cü ilində vəfat etdi. O, 

ömrünün dörddə üçə qədərini, başqa sözlə 56 ilini Romaya hökmranlığa həsr etmişdi. 

O yalnız bir titulu - vətənin atası - pater patriae - titulunu qəbul etmişdi.  

Avqustun ölümündən bir az əvvəl onun arvadı Liviya Druzillanın oğlu və 

özünün oğulluğu Tiberi Almaniyadan hərbi yürüşdən qayıtmışdı və İllirikə yola 

düşəndə atalığının ağır vəziyyətdə olduğunu eşidib, geri dönmüşdü. Tiberi Avqustun 

yeganə sağ qalan oğlan nəvəsi Aqrippa zorakılıqla öldürülənə qədər, imperatorun 

ölümünü gizlətmişdi. Avqustun göstərişi, Liviyanın iradəsi və ya Tiberinin xəbəri 

olub-olmamasından asılı olmayaraq gənc Aqrippa boğulub qətlə yetirilmişdi. Bundan 

sonra Tiberi tribun hakimiyyətindən istifadə edərək senatı yığdı, guya qəhərdən, 

hönkürtüdən danışa bilmədiyindən öz çıxışını oxumaq üçün oğlu Druza verdi. Sonra 

Avqustun vəsiyyəti oxundu, bu vəsiyyətə görə varis Tiberi Sezar elan olunurdu. Ali 

hakimiyyəti o, bir anda tərəddüdsüz olaraq qəbul etsə də, sözdə özünü elə göstərirdi 

ki, hakimiyyətdən imtina edir, bununla da süni komediya effekti yaranırdı. Bu vaxt 

Senat diz üstə ona yalvarmağa başladı ki, o, bu vəzifələrdən imtina etməsin. Nəhayət, 

guya öz iradəsinin əksinə olaraq, bu ağır qul xidmətindən şikayətlənməklə, 

hakimiyyəti qəbul etdi. Lakni o, imperator rütbəsindən, "vətənin atası" adından 

imtina etdi. Varis kimi qəbul etdiyi Avqust adından da o, yalnız çarlara və 

hökmdarlara məktub yazdıqda istifadə edirdi.  
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AVQUSTDAN SONRAKI İMPERATORLAR. POZĞUNLUQ DÖVRÜ 

 

Tiberinin atası Neron Aleksandriya müharibəsində Qay Yuli Sezarın kvestoru 

olmuş, sonra Lutsi Antoninin tərəfində Peruziyada Avqusta qarşı vuruşmuş, sonradan 

Mark Antoniyə qoşularaq ümumi sülh bağlananda Romaya qayıtmış və ona bir oğul 

doğmuş və digərinə hamilə olan arvadı Liviya Druzillanı Avqustun tələbi ilə boşamış 

və qadın Avqusta ərə getmişdi. Bundan bir az sonra o, vəfat etmiş və iki oğul - Tiberi 

və Druz Neronu qoyub getmişdi. Avqust Liviyanı aldıqdan 3 ay sonra həmin Druz 

Neron anadan olmuşdu. Doqquz yaşlı Tiberi vəfat edən atası barədə rostr 

tribunasından çıxış etmişdi. Sonralar həddi-buluğa çatdıqda o, Mark Aqrippanın qızı 

Aqrippinaya evlənmişdi, lakin ondan uşaqları da olduğu halda, onu boşayıb, 

Avqustun qızı Yuliyaya evlənmişdi.  

Əvvəlcə o, Yuliya ilə mehriban yaşayırdı, lakin onların oğlu olmadığından 

ondan uzaqlaşdı. Yuliya pozğunluqla məşğul olur, vaxtını məşuqları ilə eyş-işrətdə 

keçirirdi. Seneka deyirdi ki, o, yoldan keçən adamla ən pozğun hərəkətlərdə olur.  

Qardaşı Druzu isə o, Almaniyada itirdi. Mülki fəaliyyətinə o, məhkəmədə 

müdafiəçi kimi, hərbi xidmətinə isə qoşun tribunu kimi başladı. Sonra o, Şərqə Roma 

qoşunlarının yürüşünə başçılıq etdi, bu vaxt Ermənistan çarlığını Tiqrana qaytardı. 

Vaxtından xeyli əvvəl o, kvestor, pretor və konsul vəzifələrini tutdu, bir müddətdən 

sonra ikinci konsulluğa və beş illiyə tribun hakimiyyətinə yiyələndi. Lakin o, 

fəaliyyətinin qızğın, çiçəklənən bir dövründə işlərdən uzaqlaşdı. Bəziləri bunu 

Avqustun nəvələrinin böyüməsi və dövlətdə ikinci adam yerinin onlara verilməsi ilə 

izah edirdi.  

Onun bu hərəkətini Avqustun yaxın dostu və kürəkəni Mark Aqrippa ilə 

müqayisə edirdilər. Aqrippa Mark Martsellin nüfuzunun artdığını görüb, dövlət 

işlərindən əl çəkib Mitelinaya uzaqlaşmışdı. Nəhayət o, Rodos adasına gəlib çıxdı və 

burada sadə vətəndaş kimi yaşamağa başladı. Bir qədər sonra o, öyrəndi ki, arvadı 

Yuliya pozğunluğa və zinəkarlığa görə məhkum edilmiş və imperator olan atası 

Avqust ona ərinin adından boşanma vermişdir. Bu, onu çox sevindirmişdi. Bu dövrdə 

onun tribun vəzifəsinin müddəti də başa çatdı. Həm də Qay və Lutsi yaşa dolduqca, 

onların dövlətdə ikinci adamlar olmasına heç bir təhlükə yox idi. Bunları nəzərə 

alaraq, o, öz iradəsinin əksinə Rodosda qalmaqda davam edirdi.  

Lakin onun həyatı o qədər də fərəhli deyildi, bir növ o, təqib edilən adama 

bənzəyirdi. Nəhayət, Qayın razılığı ilə Tiberiyə vətənə qayıtmaq icazəsi verildi, bir 

şərtlə ki, o, dövlət işlərində iştirak etməyəcəkdir. Onun Romadan kənarda olması 

səkkiz ilə qədər çəkmişdi. Lakin o, qayıtdıqdan üç il sonra Avqustun nəvələrinin hər 

ikisi - Qay və Lutsi vəfat etdilər. Bu vaxt Avqust ölən nəvələrinin qardaşı Mark 

Aqrippa ilə birlikdə Tiberini rəsmi olaraq oğulluğa götürdü. Lakin başqa bir hadisə 

Tiberinin yüksəlməsinə şərait yaratdı. Aqrippa pozğunluğuna görə sürgünə 

göndərildiyindən, Tiberi Avqustun yeganə varisi kimi qaldı. O, yenidən beş illiyə 

tribun hakimiyyətini aldı və ona Almaniyanı ram etmək tapşırığı verildi. Bu vaxt 

İllirikin Romadan ayrılması xəbəri gəlib çatdıqda, ona bu müharibəni də aparmaq 

etibar edildi. İlliriklə aparılan müharibə ağırlığı ilə fərqlənirdi və bunu Puniya 

müharibələri ilə müqayisə edirdilər. O, bu müharibəni uddu və İlliriki bütünlüklə 

itaətə gətirdi. Bu qələbəyə görə ona triumf mərasimi təyin edildi. Sonrakı ili o, 
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Almaniyaya yollandı və Reyn çayını keçdi. Yürüşdə o, hər cür əziyyətlərə dözürdü. 

İki ildən sonra o, Almaniyadan Romaya qayıtdı və təxirə saldığı zəfər bayramını 

qeyd etdi. Döyüş arabasından düşüb o, təntənəli mərasimə başçılıq edən atalığının 

qarşısında diz çökdü.  

Bir qədər sonra isə konsullar belə bir qanun təklif etdilər ki, o, Avqustla 

birlikdə əyalətləri idarə etsin və əhalinin siyahıya alınmasını keçirsin. O, İllirikə yola 

düşəndə atalığının ağır vəziyyətinə görə geri çağrıldı və Avqust öləndən sonra 

imperator oldu.  

Əvvəlki dövrlərdə o, özünü mülayim aparırdı. Valilər əyalətlərə daha çox vergi 

qoymağı təklif edəndə o, məktubla bildirdi ki, yaxşı çoban qoyunu qırxır, onun 

dərisini soymur. Sonra o, senatın bəzi qərarlarını ləğv etdi, magistratlara isə bir çox 

hallarda məhkəmələrdəki mühakimə vaxtı məsləhətlər verirdi. O, qənaətçilliyə də 

fikir verirdi və bunu xalqa təlqin etmək istəyirdi. Öz şəxsi nümunəsi ilə xalqa təsir 

göstərmək üçün o, qonaqlıqlarda süfrəyə əvvəlki gündən qalmış yeməkləri, məsələn, 

çöl donuzunun yarısını gətirdirdi və hamını əmin edirdi ki, yarım donuzun dadı bütöv 

donuzunkundan fərqlənmir. O, gigiyena nöqteyi-nəzərindən görüşmə, salamlaşma 

öpüşlərini qadağan etdi, adamların bir-birinə hədiyyə verməsinə isə, yalnız yeni il 

günü icazə verdi. Bundan başqa o, Romada Misir və İudeya ibadətlərinin icrasını 

qadağan etdi.  

Müharibə məsələlərində də o, təmkinlilik nümayiş etdirirdi. Düşmənlərinin 

hərəkətlərinə qarşı o, özü bir dəfə də olsun hərbi yürüşə çıxmadı və baş qaldırdıqda 

isə onları öz leqatları vasitəsilə yatırtmağa müvəffəq olurdu. Düşmən və şübhəli 

çarları o, gücdən daha çox, hədələr və məzəmmətlərlə itaətdə saxlayırdı.  

Ümumiyyətlə, hakimiyyətə gəldikdən sonrakı iki il müddətində o, bir dəfə də 

olsun Romanı tərk etməmişdi. İki oğlunu - Germaniki Suriyada, Druzu isə Romada 

itirdikdən sonra o, Kampaniyaya gedib tənhalığa qapıldı. Buradan isə o, Kapri 

adasına yollandı. Dövlət işlərindən ayrıldığından, bir çox vəzifələr boş qalmaqda 

davam edirdi. İspaniya və Suriyaya bir neçə il ərzində konsul leqatı təyin 

edilməmişdi.  

Bu vaxtdan onun eyibləri daha açıq şəkildə üzə çıxmağa başladı. Onlar bir 

müddət ya əlverişli imkan olmadığından, ya da ki, onun özü tərəfindən ustalıqla 

gizlədildiyindən belə ciddi şəkildə özlərini büruzə vermirdi. Axı bu eyiblərin bəziləri 

onda cavanlıqdan mövcud idi. Hələ hərbi düşərgələrdə onun şəraba hədsiz meyli 

nəzərə çarpdığından, onu Tiberi yox, "içki" mənasını verən "Biberi" adlandırırdılar. 

O, əyyaşlıq yoldaşlarına iri vəzifələr bəxş edirdi. İki gün dalbadal eyş-işrətdə 

keçirdiyi dostları Flakkı və Pisonu müvafiq olaraq Romanın prefekti və Suriyanın 

canişini təyin etmişdi. Lakin Kapridə tənha yaşamağa başlayanda onun eybəcər həyat 

tərzi artıq heç bir hədd tanımırdı. O, yataq otaqlarını gizli pozğunluq yuvalarına 

döndərmişdi. Hər yerdən buraya çoxlu qız və oğlanlar gətirilirdi. O cuşa gəlmək üçün 

onlar qrup şəklində, üç-üçə intim əlaqədə olurdular. Bu tamaşa onun sönmüş 

ehtirasını, pozğunluğunu vəcdə gətirirdi. Hətta bununla kifayətlənməyib o, meşələrdə 

belə pozğunluq yuvaları düzəldirdi, qayaların kahalarında isə cavan qız və oğlanlar 

özlərini açıqdan-açığa Nimera və Favn kimi aparırdılar. Onun ən eybəcər pozğunluğu 

isə zərif yaşlı çoxlu oğlan uşaqları ilə cinsi əlaqədə olması idi. Bu oğlanlarla o 
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yataqda əylənir və onları «balıqcıq» adlandırırdı. Hətta gözünə qəşəng oğlan uşaqları 

sataşanda, intim yaxınlıq etmədən onlardan əl çəkmirdi.  

Lakin bu o demək deyildir ki, o, qadınlarla əylənməkdən, onlarla zinakarlığa 

qurşanmaqdan həzz almırdı. O, hansısa bir qadınla əlaqədə olduqdan sonra ondan 

daha pozğun intim əlaqələr tələb etdikdə və buna rədd cavabı aldıqda, nəticədə 

məhkəmədə biabır edilən bu qadın özünü intihar etməyə məcbur olmuşdu.  

Onun imperatorluğu daha çox pozğunluğu ilə yadda qalmışdır. Pul xərcləmək 

barədə o, həddən artıq xəsis idi. Hökmranlıq etdiyi dövrdə Romada heç bir gözəl 

bina tikdirməmişdi. Xəsisliyi isə o dərəcəyə çatmışdı ki, o, guya qənaət məqsədilə 

hərbi veteranları da istefaya buraxmırdı ki, onların qocalığı ölümə gətirib çıxaracaq, 

ölüm isə pula qənaət deməkdir. Axı istefaya buraxılan hərbçilərə xidmətdə olduqları 

ilin sayına görə haqq ödənməli idi. Bir qədər sonra isə o, açıq şəkildə zorla pul 

qoparma metoduna keçdi. Bir varlı adamı hədələməklə özünü öldürməyə məcbur etdi 

ki, onun var-dövlətinə sahib çıxsın. Əyalətlərdə - Qalliyada, İspaniyada, Suriyada və 

Yunanıstanda şər atmaqla yerli hökmranların əmlakını onların əlindən alırdı. Hətta 

taxt-tacdan qovulmuş Parfiya çarı Vonon Roma xalqına pənah gətirdiyi halda, onu 

xaincəsinə qarət etdirmiş və öldürtmüşdü.  

Onun nifrəti də heç bir sərhəd tanımırdı. Öz qohumlarına olan nifrətini o, ilk 

dəfə qardaşı Druza qarşı yönəltdi. Sürgün edilmiş arvadı Yuliyaya onun heç bir 

rəhmi gəlmirdi, əksinə onun vəziyyətini daha dözülməz etmək qayğısına qalırdı. 

Anasının hesabına imperator olduğu halda, anası Liviyadan da zəhləsi getməyə 

başladı ki, guya o, hakimiyyəti onunla bölüşməyə cəhd edir. Bir qədər sonra onların 

düşmənçiliyi açıq xarakter aldı. Hətta anası öləndə, onun cəsədi bir neçə gün sonra 

çürüməyə və iylənməyə başladıqda dəfn edildi. Öz oğlanlarına da o, heç vaxt bir 

valideyn kimi yanaşmırdı. Oğlu Druz pozğun həyat keçirdiyindən, onun ölümü ata 

üçün heç bir hüznə səbəb olmadı. Götürmə oğlu Germaniki isə Suriya canişini olan 

dostu Qney Pisonun əli ilə öldürtdü. Gəlini Aqrippina ərinin ölümündən sonra nəyə 

görəsə şikayətləndikdə, o, bunu diqqətsiz buraxmadı və ona böhtan atdırıb sürgün 

etdirdi, sonra isə gözlərini çıxartdırdı. Onun təbiətindən irəli gələn qəddarlığı və 

soyuqqanlılığı hələ uşaqlıqdan məlum idi. Ona natiqlik qabiliyyətini öyrədən 

müəllimi bunu hiss edəndən, Tiberini "qanla yoğrulmuş zibil" adlandırmışdı. O, 

əvvəlcə bunu özünün qəzəbi və nifrəti ilə əlaqələndirsə də, xarakterinin bu əsas 

cəhətini gizlədə bilmirdi. Ona görə də o, belə deməyi xoşlayırdı ki, "Qoy nifrət 

etsinlər, ancaq qoy razılaşsınlar". Sonralar isə o, özünün bütün qəddarlığının 

cilovlarını açıb buraxdı. Bunun üçün o, hər bir bəhanədən istifadə edirdi, əvvəlcə 

anasının dostlarını və tanışlarını, sonra nəvələrini və gəlinini təqib etməyə başladı.  

Elə bir gün olmurdu ki, edamsız keçinsin. Hətta bayram günlərində və yeni il 

günü adamlar edam edilirdi. Ən böyük qəddarlıq ondan ibarət idi ki, çoxları ilə 

birlikdə onların uşaqları və nəvələri də ittiham və məhkum edilirdi. Edam olunanların 

qohumlarına, onlara yas tutmaq qadağan olunurdu. İttihamçılara, bəzən hətta 

şahidlərə mükafat verilirdi. Ən kiçik xəta belə cinayət hesab olunurdu. Hətta bir-iki 

elə-belə söz deyən adam qatı cinayətkar kimi cəzalanırdı.  

Bir şairi təkcə ona görə mühakimə etmişdilər ki, o, öz faciəsində m.ə. XIII 

əsrdə Troyaya hücum etmiş Aqamemnonu məzəmmət etmişdi. Bir tarixçinin isə 

günahı yalnız ondan ibarət idi ki, o, Brutu və Kassini romalıların sonuncuları 
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adlandırmışdı. Onların hər ikisi nəinki edam edildi, onların vaxtilə Avqustun 

qarşısında açıqca oxuduğu əsərlər də məhv edildi.  

Ümumiyyətlə, tiranlar söz silahından çox qorxduqlarından, birinci növbədə 

ədəbi əsərlərin məhvinə, yox edilməsinə xüsusi aludəçilik göstərirlər. Onlar bu 

yazılarda özlərinin nifrət doğuran əməllərinin salnaməsini görürlər, hətta gələcək 

intiqamdan belə qorxurlar.  

Belə vəhşiliyin baş alıb getdiyi bir mühitdə məhkəməyə çağırılanların çoxu 

burada ümidlərin sona yetdiyini duyub, özlərini evdə öldürürdülər, bununla heç 

olmazsa özlərini alçaldılma və biabırçılıqdan xilas edirdilər. Qədim qaydalara görə, 

bakirə qızları boğmaqla öldürmək qadağan olunurdu, ona görə də həddi-buluğa 

çatmamış qızları edamdan əvvəl cəlladlar zorlayırdılar. Bununla da qədim qaydaların 

pozulması halı vəhşiliklə aradan qaldırılırdı. Bir vəhşilik digər vəhşiliyin baş 

verməsinə mane olan səbəbləri bütünlüklə yox edə bilirdi.  

Tiberi bədbəxt adamlara ölümü də çox görürdü. Kim ölmək istəyirdisə, onu 

yaşamağa məcbur edirdi. Tiberiyə ölüm olduqca yüngül cəza kimi görünürdü. Bir 

dəfə hansısa məhkum olmuş adam edama qədər öldükdə, imperator bundan narazı 

qalıb demişdi ki, o adam mənim əlimdən çıxdı. Bir dəfə o, məhbəsləri gəzəndə kimsə 

ona yalvarmağa başladı ki, edamı tezləşdirsinlər, buna o, belə cavab verdi: "Mən səni 

hələ bağışlamamışam".  

Kapridə onun adam öldürmə yeri var idi. Burada məhkum olunanlara çoxlu 

işgəncə verdikdən sonra, Tiberinin gözü qarşısında qayadan dənizə atırdılar, burada 

isə dənizçilər onu tutub avar zərbələri ilə qətlə yetirirdilər. Onlar bu vaxt tordakı 

balıqları avar dirəkləri ilə vurub öldürən balıqçılar kimi hərəkət edirdilər.  

Ən eybəcər işgəncə isə məhkum olunanlara sərxoşluğa qədər şərab içirtmək, 

sonra isə onların uşaq yaradan orqanlarını iplə bərk sıxıb bağlamaq idi. Bunun kəsici 

ağrısından və sidiyi saxlaya bilməməkdən adamlar dəhşətli əzab çəkirdilər. Təsadüfi 

deyildir ki, qohumlarına qarşı da mərhəmətin nə olduğunu bilməyən Tiberi, öz yaxın 

adamlarından daha uzun ömür sürən Troya çarı Priamı xoşbəxt adam hesab edirdi.  

Lakin onun bu qəddarlığı, hədyanlığı cavabsız qalmırdı. Adamlar ölüm anında 

belə onun vəhşiliyini onun üzünə deyir, onu hər cür təhqir edirdilər. Hətta iş o yerə 

gəlib çatmışdı ki, Parfiya çarı Artaban ona məktub göndərərək, onu yaxın adamlarını 

və digərlərini günahsız öldürdüyünə, özünü isə pozğunluğa qurşandığına görə biabır 

edirdi və ona təklif edirdi ki, həmvətənlərinin bu böyük və ədalətli nifrət yanğısını 

söndürmək üçün könüllü ölümü qəbul etsin. Parfiya çarının bu cəsarətli və qorxmaz 

addımı xüsusi tərifə layiqdir. Deməli çarların da hamısı heç də qaniçən olmur. 

Qaniçənlik ayrı-ayrı fərdlərin xüsusiyyətidir, ondan çəkilən əzab isə belə hökmrana 

malik olan bədbəxt xalqların acı taleyi, qaçılmaz qismətidir.  

Məhz belə təhqirlər və xəbərdarlıqlar ona olan nifrətin miqyasından xəbər 

verirdi və o, bunları hiss edirdi, öz şərəfsiz gələcəyini də görə bilirdi. Lakin onu 

çoxdan haqlamalı olan ölüm gəlib çıxmaq bilmirdi. Elə bil ki, onun axıtdığı qanlar 

onun qəddar ömrünü artıran həyat şirəsi rolunu oynayırdı. Lakin hər bir dəhşətin də 

sonu çatdığı kimi, Tiberi zülmətində də səhər şəfəqləri görünməyə başladı. Bir dəfə 

Kampaniyadan qayıdanda o, xəstələndi və Lukullun villasında öldü. Bu vaxt onun 78 

yaşı var idi və iyirmi üç il idi ki, Romada hökmranlıq edirdi. Bizim eranın 37-ci 
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ilində eybəcər Tiberi dövrü başa çatdı. Onun ölümü xalqın böyük sevincinə səbəb 

oldu. Çoxları qışqırırdı ki, "Tiberini Tibrə atın".  

Romanın ikinci imperatoru olan Tiberinin hökmranlığı əvvəlcə müdrik və 

xeyirxah tədbirlərlə əlamətdar olsa da, o, həyatını tiran xislətli guşənişinliklə 

yekunlaşdırdı. O, elə institutlar qoyub getdi ki, onlar imperiyanın yaşamasına təminat 

verdi. Tiberi müəmmalı münaqişələrə girmək xüsusiyyətinə malik olan adamlardan 

idi. O, böyük inzibatçı və bacarıqlı general olmaq üçün hazırlığa və istedada malik 

idi. Roma şəhəri deyil, Roma dövləti Tiberinin hökmranlığı dövründə inkişaf etdi. 

Qiyam qaldıran sərhədlər təslim edildi, xəzinə xeyli varlandı və əyalətlər inkişaf 

etməyə başladı. Ümumiyyətlə, bu vaxt onlar yaxşı idarə olunurdu, Paytaxtın özünün 

isə bəxti az gətirmişdi. Tiberi imperator səlahiyyətlərinə yiyələnəndə onun 56 yaşı 

var idi. Bu vaxt o, artıq sevdiyi adamlarını itirmişdi və hətta sürgündə yaşamaq 

taleyinə nəsib olmuşdu.  

Onun şəxsi həyatında da problemlər az olmamışdı. O, Romada az-az rast 

gəlinən məhəbbət nikahı ilə, Avqustun kürəkəni olan Mark Aqrippanın qızı 

Vispaniya Aqrippinaya evlənmişdi. Bir müddətdən sonra Avqustun iradəsi ilə onun 

qızı Yuliyaya evlənmək üçün Vispaniyanı boşamalı oldu. Yuliyanın bu vaxt artıq 

ikinci əri də ölmüşdü, 27 yaşında idi və beş uşağı olmuşdu. Yuliya şəhvət düşkünü 

reputasiyasına malik idi. Lakin Tiberi vaxtilə atasının hərəkətini təkrar edib, 

Yuliyaya evləndi. Hər iki halda nə ata, nə də oğul Avqustun sözündən çıxmağa 

cəsarət etməmişdi. Yuliyanın yaratdığı problemlər təkcə şəxsi deyil, həm də siyasi 

xarakter daşıyırdı. Ona görə Tiberi Rodosda olanda anası Liviya onun dadına çatdı. 

O, Yuliyanın çoxlu məşuqları barədə dəlillər toplayıb, onları Avqusta çatdırdı. 

İmperator çox hiddətləndi, qanuna görə Yuliya edam olunmalı idi. Lakin ata ürəyi bu 

qəddarlığa getmədi və Yuliya kiçik bir adaya sürgün edildi.  

Avqustun üç oğlan nəvəsindən (onlar Yuliyanın övladları idi) birinin sürgün 

edilməsi və digərinin ölümü imperatoru yumşaltdı və o, Tiberini geri, Romaya 

çağırdı. Avqust onu sevməsə də, oğulluğa götürdü. Avqust şikayətlənirdi ki, "Yazıq 

Roma, bu yavaş hərəkət edən çənələr tərəfindən çeynənməyə məhkumdur". Beləliklə, 

Tiberi varis oldu.  

B.e. 14-cü ilinin avqustunda Avqust öldükdən sonra Tiberi faktiki olaraq 

imperator səlahiyyətlərinə yiyələndi. İlk illərdə o, müdrik və mülayim idarəetmə 

nümunəsi göstərirdi. Lakin güc və zorakılıq işə salınmadan keçinmək mümkün 

deyildi. Taxta-taca mümkün iddiaçı sayılan Postum öldürüldü, güman ki, bu hadisə 

Tiberinin tapşırığı nəticəsində baş vermişdi. Hakimiyyətə yeganə real təhlükə olan 

Roma senatı pretorian mühafizəçiləri tərəfindən qorxudulurdu. Onlar bütün İtaliyaya 

səpələnmişdi, Romaya tez gəlib çatmaq məsafəsində idilər.  

Onun ilk illərdəki qanunları və siyasəti səbirli və uzaqgörən idi. O, yeni böyük 

işğallara can atmırdı. O, elə bir səbəb olmadan orduların yerini və əyalətlərdəki 

valiləri dəyişdirmirdi. İmperiya xəzinəsinin bədxərcliklə israf edilməsini dayandırdı. 

Bunun nəticəsində, öləndə o, iyirmi dəfə artıq sərvət mirası qoyub getdi. Roma 

hakimiyyəti heç vaxt daha çox belə təhlükəsiz olmamışdı. O, Roma donanmasını 

möhkəmləndirdi, qladiator döyüşlərini ləğv etdi. O, öz vəzifəsinə ehtiramın əcayib 

formalarını qadağan etdi. Təqvim ayının Yuli Sezar və Avqust kimi öz adı ilə 

adlanmasına razılıq vermədi. O, elə yaxşı idarə edirdi ki, alman tarixçisi Teodor 
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Mommzen misal üçün onu "imperiyanın nə vaxtsa malik olduğu bütün hökmdarların 

ən qabiliyyətlisi" adlandırmışdı.  

Təsadüfi müharibələr və vəhşi təqiblər də baş verirdi. Tiberinin legionları, 

əyalət qiyamlarını qan tökülməsi ilə yatırdırdı. Tiberi kiçik bir oğurluq məsələsinə 

görə bütün yəhudi icmasını şəhərdən sürgün etdi. Dörd min adam orada 

malyariyadan və baxımsızlıqdan ölmək üçün orduya cəlb edilməklə Sardiniyaya 

göndərildi. Qalan altı min adam isə şəhərdən qovuldu.  

B.e.23-cü ilində oğlu gənc Druz öldükdən sonra Tiberi, onu o qədər sevməsə 

də, çox kədərləndi və imperiyanın işləri barədə getdikcə az düşünməyə başladı. Öz 

səlahiyyətlərinin çoxunu daha çox etibar etdiyi pretorian mühafizəsinin komandiri 

Seyana həvalə edirdi. Seyan Romanı idarə edirdi və Tiberi yalnız sözdə imperator 

idi. Seyan mərhum gənc Druzun arvadı Livilla ilə intim yaxınlıq edirdi.  

27-ci ildə Tiberi 67 yaşında olarkən Romanı tərk etdi ki, İtaliyanın bir sıra 

cənub hissələrinə getsin. Bu səfərində o, Kapri adasına getməli və bir müddət orada 

qalmalı idi. Lakin oradan bir daha Romaya qayıtmadı.  

Qalan on il ərzində Tiberinin həyatı onun monstr olması barədə əfsanənin 

yaranmasına xidmət etdi. Onsuz da xoş görkəmə malik olmayan Tiberi Kapridə 

adamı iyrəndirən, eybəcər vəziyyətə düşdü. Əvvəlcə dərisində xırda sızanaqlar əmələ 

gəldi, sonra dərisi bu yaralarla örtüldü. Onlar pis iy verirdi və ağrılarla müşayiət 

olunurdu. O, Kapridə özünə çoxlu villalar, həmçinin yeraltı zindanlar, dəhşət otaqları 

və edam yerləri tikdirdi. O, villalarını sərvətlərlə doldurmuşdu. O, qəzəblə və demək 

olar ki, tam təsadüfi qaydada adamları qətlə yetirdirdi. Onun ağlı bu vaxt artıq 

çaşmışdı.  

B.e. 31-ci ilində o, beşinci dəfə Romada konsul seçilməyə razılıq verdi və 

özünə konsul yoldaşı kimi isə Seyanı seçdi. O, həmçinin öz oğlu Druzun dul arvadı 

Livilla ilə Seyanın evlənməsinə icazə verdi. Bu vaxt Seyan təkcə hakimiyyətə 

yiyələnməmişdi, onun bütün formalarına sahib çıxmışdı. Ona qızıl heykəl qoyuldu, 

onun ad günü bayram elan edildi, şərəfinə heyvan qurbanı kəsilirdi.  

Lakin Tiberi ondan qorxmağa və ona inanmamağa başladı. Pretorianların 

komandiri kimi Seyanı əvəz edən Makronun köməyi ilə Tiberi senata Seyanı 

məhkum edən məktub göndərdi və məktubda onu edam etməyə çağırdı. Senat sarsıldı 

və tez dəyişikliyə getməklə geri çəkildi. Senat Seyanı ölümə məhkum etdi. Seyan 

səhər yuxudan dünyanın ən qüdrətli adamı kimi oyanmışdı, lakin gecə yarısı o, 

ölmüşdü və onun cəsədi Tibr çayının köpüyü ilə örtülmüşdü.  

Tiberinin ölümündən sonra onun varisi məsələsinə gəldikdə, bunun üçün bir 

neçə sağ qalan adam var idi. Onun seçimi Kaliqula ləqəbi ilə tanınan Qay Sezarın 

üzərinə düşdü. Tiberi onun barəsində demişdi ki, "mən Romanın döşündə gürzə 

bəsləmişəm".  

B.e. 37-ci ilində Tiberi mərasim oyununda iştirak edirdi və nizə atmaq 

istədiyini bildirdi. O, öz çiynini yaraladı, yatağına götürüldü, çox ağır xəstəyə 

çevrildi və koma vəziyyətinə düşdü. Həkimlər bildirdi ki, o, gün ərzində öləcəkdir. 

Varis Kaliqulanın arxasınca adam göndərildi. Pretorian mühafizəsi yeni imperatora 

öz dəstəyini elan etdi. Sonra Tiberinin şüuru bərpa olundu və o, yemək istədi. 

Kaliqulanı dəhşət götürdü. Yeni Sezarı elan etməyə tələsən Roma kübarları pis 
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vəziyyətə düşmüşdü. Təkcə pretorian komandiri Makron onun başını tutmuşdu. 

Səhərisi günü, 16 martda o, Tiberinin yatağına tələsdi, yorğanla Tiberini boğdu.  

Körpəliyində Tiberi qaçqın olmuşdu və sonralar böyük işlərdə şahmat piyadası 

oldu. O, qalibiyyətli general kimi məşhurlaşdı, sonra isə sürgündə oldu. O, qoca 

vaxtında ali hakimiyyətə gəldi, öləndə isə Roma imperiyasını çiçəklənən və stabil 

vəziyyətdə qoyub getdi.  

Bu qaniçənin dəfni məhkum olunmuş adamların edam olunması gününə düşdü. 

O vaxtlar məhkum olunmuşların edamı yalnız onuncu gün icra olunurdu. Həmin 

adamların qohumlarının nifrəti buna görə daha gur alovlanmağa başladı. Tiberini 

vəsiyyəti oxunduqda məlum oldu ki, o, öz nəvələrinin heç birini özünə varis elan 

etmir. Bunlardan biri onun qardaşı Druzun nəvəsi, Germanikin oğlu Qay, digəri isə 

onun öz nəvəsi, Druzun oğlu Tiberi idi. Onlar yalnız bir-birilərinin varisi ola bilərdi.  

Lakin Tiberinin ölümündə onun qardaşı tərəfdən nəvəsi Qayın əli olduğu da 

güman edilir. O, vərəsə almaq niyyəti ilə əlaqədə olduğu bir qadına ona evlənəcəyini 

vəd etdiyindən, onun köməyi ilə əri Makronun etimadını qazandı və Tiberini 

zəhərləməklə ölümünü yaxınlaşdırdı. Hətta Tiberi ölməmişdən Qay onun 

barmağındakı üzüyü çıxarmışdı. İmperator müqavimət göstərmək istədikdə onun 

azğını yastıqla örtmüşdülər.  

Buna qədər də Tiberi yatan vaxt Qay əlində xəncər onun yataq otağına 

girmişdi ki, anasının və qardaşlarının məhv olmasına görə ondan intiqam alsın, lakin 

yazığı gəldiyindən xəncəri atıb otaqdan çıxmışdı. Tiberidən cana doymuş romalılar 

Qayın atası mərhum Germanikin böyük hörmətini nəzərə alaraq, məhz öz ümidini 

onda gördülər.  

O, həm də əyalətlər və qoşunlar üçün də ən arzulanan hökmdar idi. Roma 

camaatı onu hələ uşaqlıqdan xatırlayırdı və atası Germaniki isə çox sevirdi. Camaat 

Tiberinin cəsədini müşayiət edən Qayı böyük sevinclə qarşılayırdı. O, Romaya 

gəldikdə senatın yekdil qərarı ilə ona ali və tam hakimiyyət tapşırıldı və bu vaxt senat 

Tiberinin vəsiyyətinə də məhəl qoymadı. Xalqın sevinci o qədər böyük idi ki, üç 

aydan az müddət ərzində 160 mindən artıq heyvan qurbanı kəsildi. Hətta Tiberinin 

iyrənc hərəkətlərinə cəsarətlə nifrətini bildirən Parfiya çarı Artaban indi Qaydan 

dostluq xahiş etdi və konsul leqatları ilə danışıqlara başladı.  

Qay Sezar öz atası Germanikin və Qay Kapitonun konsulluqları dövründə 

anadan olmuşdu. Atası Germanik Druzun oğlu olub döyüşdə Ermənistan çarına qalib 

gəlmişdi və 34-cü ildə Antioxiyada zəhərlənmədən ölmüşdü. Onun öldürülməsində 

Tiberinin və onun dostu Suriyanın valisi Qney Pisonun əli olduğu güman edilirdi. 

Xalq onu çox sevirdi. Bu məhəbbət o, öldükdən sonra özünü daha parlaq şəkildə 

büruzə vermişdi. Xalq onun ölümünə olan yası uzun müddət saxladı. Qayın anası isə 

Mark Aqrippanın və Yuliyanın qızı Aqrippina idi. Germaniklə Aqrippinanın doqquz 

uşağı olmuşdu, ikisi körpə vaxtı, biri isə uşaq yaşında ölmüş, qalanları isə atasından 

çox yaşamışdı. Üç qız - Aqrippina, Druzilla, Livilla əkiz idilər və üç oğlan - Neron, 

Druz, Qay Sezar onların sağ qalan uşaqları idi. Onlardan Neronu və Druzu senat 

Tiberinin ittihamı ilə dövlətin düşməni adlandırmışdı. Qayın "Kaliqula" - "çəkməcik" 

ləqəbi o, kiçik olarkən düşərgədə əsgər paltarı geyinməsindən yaranmışdı.  

O, atası ilə Suriyaya səfər etmişdi, anası sürgünə göndərildikdən sonra nənəsi 

Liviya Avqustanın yanında yaşamışdı. On doqquz yaşında Tiberi onu Kapriyə yanına 



 188 

çağırmışdı. O, buradakı biabırçılıqların şahidi olmuşdu və bunlara riyakarlıqla 

dözmüşdü. Ona görə də onun haqqında sonralar düzgün olaraq deyilmişdi ki, 

"dünyada onun kimi yaxşı qul və çox pis hökmdar olmamışdır". 

O, acgöz maraqla işgəncə verilənlərin iztirablarına və edamlarına tamaşa 

edirdi. Tiberi bunu edirdi ki, bununla onun quduz təbiətini bir qədər ram etsin. Buna 

görə də dəfələrlə demişdi ki, Qay özünün və hamının məhvi üçün yaşayır.  

Romada ən ali hakimiyyətlərə yiyələndikdən sonra o, mümkün olan hər şeyi 

edirdi ki, adamlarda özünə qarşı məhəbbət oyatsın. O, öz qohumlarına ehtiram 

göstərməyi də yaddan çıxarmırdı, öz əmisi Klavdini hələ Roma atlısı ola-ola özünə 

konsulluğa yoldaş kimi götürmüşdü. Xalqın məhəbbətini qazanmaq üçün o, məhkum 

və sürgün olunanları əfv etdi, köhnə zamanlardan qalmış ittihamların hamısını 

bağışladı. Hətta özünə süi-qəsd hazırlanması haqqında olan çuğulçuluğa da 

əhəmiyyət vermədi. Vəzifəli şəxslərə o, sərbəst mühakimə aparmağa icazə verdi, 

onlardan heç nə tələb etmirdi. O, dörd dəfə konsul oldu. O, görünməmiş bir iş gördü, 

iki körfəz arasında yük gəmilərindən körpü düzəltdi ki, Hellespont boğazında körpü 

salan Persiya çarı Kserksə özünü oxşatsın.  

Lakin onun əcayib, eybəcər hərəkətləri heç nə ilə müqayisə oluna bilməzdi. Az 

qalmışdı ki, o, başına tac qoyub özünü çar elan etsin. Lakin bunu etməməyi ona 

inandıra bildikdə o, özünə allaha olan ehtiramı göstərməyi tələb edirdi və bu heykələ 

öz paltarını geyindirmişdi. Kaliqula beləliklə məşhur madam Tyusso muzeyini iki 

min ilə qədər qabaqlamışdı. Sonralar o, adlı-sanlı qohumlarına da yuxarıdan aşağı 

baxmağa başladı. Nəsil-nəcabəti olmadığına görə o, Mark Aqrippanı özünün babası 

kimi qəbul etmirdi. O, hətta lovğalanırdı ki, onun anası qan qatışmasından 

doğulmuşdur, guya nənəsi Yuliya öz atası Avqustla qanqarışdırıcı intim əlaqədə 

olmuşdur. Avqusta qarşı bu böhtanla kifayətlənməyib o, Aktsi və Siciliya 

qələbələrinin təntənəli surətdə qeyd edilməsini qadağan etmişdi. Öz ulu nənəsi 

Liviya Avqustanı isə o, qadın paltarında olan Uliss (Odissey) adlandırırdı. Öz əmisi 

Klavdini isə o, ələ salmaq üçün sağ saxladı.  

O, bütün bacıları ilə cinayətkar intim əlaqədə olurdu. Onlardan birinin, 

Druzillanın isə hələ yeniyetmə olarkən bəkarətini pozmuşdu. Onu ərə verdikdən 

sonra ərinin əlindən almış və qanuni arvadı kimi saxlayırdı.  İntsesdə o, elə bil ki, 

Misirdəki faraonlarla və ya Ptolomey sülaləsi ilə yarışa girmişdi. 

Onun nikahları isə saysız-hesabsız idi. Öz arvadlarının çoxunu ərlərindən 

boşatdırıb alırdı. Ən sevdiyi arvadını isə öz dostlarına çılpaq göstərirdi. Ona 

hökmdarlığı ələ keçirməkdə kömək edənlərə "minnətdarlıq" əlaməti olaraq, onları 

ölümlə mükafatlandırdı. O, senatorlara qarşı da kobud hörmətsizlik göstərirdi. 

Yüksək vəzifə tutan senatorların bəzilərini o, arabasının dalınca bir neçə mil 

qaçmağa məcbur edirdi. Digərlərini o, gizli olaraq edam edirdi, sonra isə onları guya 

diri kimi yanına dəvət edirdi və bir neçə gündən sonra onların özlərini öldürdüyünü 

elan edirdi. Qladiator döyüşlərinə o, adlı-sanlı adamları çıxardırdı. Bəzi hallarda isə 

taxıl anbarlarını bağlatdırıb, xalqı aclığa məhkum edirdi.  

Onun quduzluğu başqa məsələlərdə də özünü göstərirdi. Tamaşa üçün 

saxlanılan vəhşi heyvanlara yedizdirilən ət bahalaşdıqda, o, cinayətkarları diri-diri 

onların qabağına atırdı. O, özü həbsxanaları gəzib, hamını vəhşi heyvanlara 

parçalanmağa atdırırdı. Birinci zümrədən olan vətəndaşların çoxuna o, qızmış 
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dəmirlə damğa vurub, mədənlərdə işləməyə göndərdi, bəzən isə onları vəhşi 

heyvanlar kimi dəmir qəfəslərə saldırırdı və əllərinin və ayaqlarının üstündə heyvan 

kimi dayanmağa məcbur etdirirdi. Özü də bu adamlar hər hansı bir xətalarına görə 

deyil, tamaşalar haqqında pis fikir yürütdüklərinə və ya onun dühasına heç vaxt and 

içmədiklərinə görə bu cəzalara məhkum olunurdu.  

Ataları oğullarının edamında iştirak etməyə məcbur edirdi, bundan kimsə 

xəstəliyinə görə imtina etdikdə, onların arxasınca xərək göndərirdi, digərlərini 

edamdan sonra süfrəyə dəvət edib, şənlənməyə məcbur edirdi. Bir Roma atlısı vəhşi 

heyvanların qabağına atıldıqda, özünün günahsız olduğu barədə qışqırmasını 

kəsmirdi. Bu vaxt onu geri götürüb, dilini kəsdirdi və yenidən səhnəyə çıxardı.  

Öz iyrənc hərəkətlərini o, sözlərinin qəddarlığı ilə dərinləşdirirdi. Aktsinin 

"Atrey" faciəsindən götürdüyü "Qoy nifrət etsinlər, ancaq qorxsunlar!" sözləri onun 

devizinə çevrilmişdi. Bir dəfə isə o, qurban kəsilən vaxt qəssabın köməkçisi paltarını 

geyinib, çəkic zərbəsi ilə qəssabın özünü öldürmüşdü. Öz arvadının və ya 

məşuqəsinin boynunu öpəndə deyirdi ki, "belə gözəl boyundur, ancaq göstəriş 

versəm çiyindən düşəcəkdir!".  

Kaliqula elə bil ki, insanların bütün nəsilləri ilə haqq-hesabı çürütmək 

istəyirdi.  

O, Homerin poemalarını məhv etmək istəyirdi ki, əgər Platon özünün yaratdığı 

dövlətdən onu qovmuşdursa, nəyə görə Kaliqula bunu edə bilməsin. O, guya Vergili 

və Tit Livi istedadsız şair və tarixçi olduqlarına görə, onların əsərlərini bütün 

kitabxanalardan çıxartdırmaq istəyirdi.  

Onun pozğunluğundan başqa fərqləndirici cəhətlərindən biri utanmazlığı idi. 

O, biabırçı intim əlaqədə olduğu pantomim aktyorla münasibətini heç kəsdən 

gizlətmirdi. O, təkcə bacılarını, əxlaqsız qadınları deyil, ailəli qadınları da rahat 

buraxmırdı. Onları ərləri ilə qonaq çağırıb, süfrə arxasından başqa otağa aparıb, 

şəhvətini söndürdükdən sonra qayıdıb, təfsilatı ilə bu qadının bədənindən və çarpayı 

fəaliyyətindən razı və ya narazı qaldığını danışırdı. Ərləri olmadıqda, bəzən ərləri 

adından o, qadınlara boşanma sənədi göndərirdi.  

Bədxərclikdə, israfçılıqda da heç kəs ona tay ola bilməzdi. O, qonaqlarına 

yeməyi təmiz qızıl qablarda verdirirdi. Buna görə də o, deyirdi ki, ya gərək sadə, ya 

da Sezar kimi yaşayasan. Dövlət xəzinəsi qısa müddətdə boş qaldı. Ona görə də o, 

açıq soyğunçuluğa əl atdı və bunun üçün ən məkrli böhtanlardan, hərracdan və 

vergilərdən istifadə etməyə başladı.  

O, adamlara elə qorxu təlqin etmişdi ki, hətta onu tanımayanlar, onu öz 

mülkiyyətinin varislərindən biri kimi elan edirdi. Bu əmlakı ələ keçirmək üçün o, sağ 

qalanları o dünyaya göndərmək üçün zəhərlənmiş şirin çərəz göndərirdi. Hər şeyi 

satmaq üçün o, hərrac təşkil edirdi. Özü də  bu hərraclarda özü istədiyi yüksək 

qiymət qoyurdu. Bir dəfə o, eşidəndə ki, əyalətdən olan bir varlı onun qonaqlığına 

dəvət olunmaq üçün Kaliqulanın qullarına böyük məbləğdə pul vermişdir, bunu bilən 

imperator həmin varlı adama o məbləğdəki qiymətə elə-belə bir şey göndərdi və artıq 

Sezarın öz adından onu nahara dəvət etdi.  

Vergilərə gəldikdə o, görünməmiş vergilər yığırdı. Heç bir şey, heç bir adam 

vergisiz qalmamışdı. Şəhərdə satılan hər bir yemək şeyinə ağır rüsum qoyulurdu. 

Hamballar gündəlik qazancının səkkizdə birini dövlətə verirdi, fahişələr isə bir kişi 
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ilə intim görüşünün qiymətini vergi kimi ödəyirdi. Qanunun bu maddəsinə bir əlavə 

də olundu ki, kim əvvəllər zinakarlıq və aradüzəldənlik etmişdisə, hətta ondan sonra 

qanuni nikahda olsa belə, onlar həmin vergini ödəməli idi. Özü də vergi barədə 

qanunlar şifahi elan olunurdu. Camaatın tələbindən sonra onlar yazılı bildirildikdə, 

elə xırda yazılırdı və dar yerdən asılırdı ki, heç kəs onu lazımınca oxuya bilməsin.  

Heç bir gəliri əldən buraxmamaq üçün Romanın əsası qoyulan Palatin 

təpəsində çoxlu otaqları olan və yaxşı bəzədilmiş fahişəxanə tikdirmişdi. Burada ərli 

qadınlar və gənclər öz bədənlərini təklif edirdilər, bazarda və dini məbədlərdə 

carçılar hamını-qocanı da, cavanı da bura kef çəkməyə dəvət edirdi. Bura gələnlərə 

müəyyən faizlə pul borc verilirdi.  

Nəhayət, Kaliqullanın qızı olduqda onun tərbiyəsi və gələcək cehizi üçün 

hədiyyələr tələb etməyə başladı. Xüsusi edikt dərc etdi ki, yeni ilə hədiyyələr 

gözləyir. Bu yığılan çoxlu qızıl pulu o, döşəməyə sərib yalın ayağı ilə onun üstündə 

gəzməkdən və bədəni ilə bu pulların üstü ilə diyirlənməkdən həzz alırdı.  

Onun eybəcər ehtiraslarını düzəltdiyi oyunlar daha açıq biruzə verir. 

Kaliqulanın iyrənc xüsusiyyətlərindən və o dövrlərdə keçirilən qladiator 

döyüşlərindən hali olmaq, bir qədər təsəvvür əldə etmək üçün imperatorun təşkil 

etdiyi belə bir əyləncəni misal gətirmək olar. Roma sirkində baş verən bu hadisə 

Kaliqulanın əylənməsi üçün adamlara necə işgəncə verildiyi, nə qədər böyük xərc 

sərf olunduğunu açıqca göstərir. Kaliqula öz ad günündə tarixçilər tərəfindən təsvir 

edilən qeyri-adi oyunlar təşkil etdirirdi. İyrənc hökmdarların bu sahədəki iştahı və 

eybəcər zövqü də heç nə ilə müqayisəyə gəlmir. Sirkin amfiteatrı 50 sıradan ibarət 

olub səhnədən üç metr enində və dərinliyindəki kanalla ayrılırdı. Amfiteatrlardakı 

oturacaqlardan tarixçi Dionisinin verdiyi məlumata görə 150 min, Plininin sözlərinə 

görə, 260 minə qədər tamaşaçı bu səhnəyə tamaşa edirdi. Lakin bu iri sirk binası bura 

gəlmək istəyənlərin heç yarısını da tutmurdu.  

İmperator Tiberi öz varisinə xəzinədə 150 milyon manatlıq gümüş qoyub 

getmişdi, beşcə ay ərzində Kalliqula bu məbləğin hamısını oyunlara sərf etdi. Təkcə 

bununla oyunların dəbdəbəsi barədə mühakimə yürütmək olar. Lakin baş təntənə 

onun ad gününə təyin olunmuşdu. İmperiyanın hər tərəfindən vəhşi heyvanları və 

atları gətirirdilər. Dünyanın hər güşəsindən Romaya tamaşaçılar axışırdı. Oyunlar 

ərəfəsində gecə yarısı əhali sirkə doluşmaq istəyirdi. Bunun səsi Kaliqulanı yuxudan 

oyatdı və o, göstəriş verdi ki, cuşə gələn kütləni ağacla oradan qovsunlar. Bu vaxt 

iyirmi Roma atlısı və o qədər də xanım ayaqlar altında qaldı, belə günə düşən sadə 

adamların isə sayı-hesabı yox idi.  

Lakin belə xırda şeylər dəlicəsinə marağın qarşısını kəsə bilmirdi. Səhər 

açılanda sirk artıq adamlarla dolu idi. İri səhnəyə həmişə olduğu kimi adi qum deyil, 

yaşıl malaxit tozu səpilmişdi və kükürdlə onda bəzəklər düzəldilmişdi. Səhnənin 

malaxit tozu ilə örtülməsi onunla əlaqədar idi ki, Kaliqula cıdırda iştirak edən iki 

partiyadan - göy və yaşıllardan sonuncuların tərəfini saxlayırdı. Trubalar 

Kalliqulanın gəlməsini xəbər verirdi. Bu görünməmiş mərasimin qarşısında liktorlar, 

onların arxasınca at üstündə və piyada mühafizəçilər, nəhayət fil sümüyündən olan 

və bir sırada altı at qoşulmuş döyüş arabasında Kaliqula daxil olurdu. O, arabanı özü 

sürür, asta-asta səhnəni dolaşır, xalqın alqış və salamlarına qamçısını aşağı əyməklə 

cavab verirdi. Kaliqulanın arabasından sonra dörd atlı yüz araba gedir. Bu mərasimi 
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iki araba qapayır, onlardan birinə dörd dəvə, digərinə dörd fil qoşulmuşdur. 

Səhnədən o biri tərəfə keçən Kaliqula cıdırın başladığı bu yerdə özünə senatorlardan 

üç rəqib seçir və yarış başlanır.  

Əlbəttə, imperator qalib olur və xalq sevincindən göyə plaşlarını atır. Belə 

uduşdan razı qalan Sezar öz lojasına yollanır və cıdırın başlanması əmrini verir. 

Səhnəyə baxan romalılar dünyada hər şeyi unudurlar. İmperator "çörək və tamaşa" 

prinsipinin necə böyük təsirə malik olduğunu yaxşı dərk edir. Tamaşaçıları qızıl 

saplarla bəzənmiş və sirkin üstünü örtən gözəl iri örtük qızmar günəşdən qoruyur. 

Lakin Kaliqula onlara sürpriz hazırlamışdır, günorta vaxtı onun işarəsi ilə birdən 

örtük götürülür və adamlar günəşin hər şeyi yandıran şüaları altında qalır. Sirkdən 

heç kəs kənara buraxılmır. İyirmi beş dəqiqə romalılar qızmar günəş altında qalırlar. 

Kaliqula onların əzabları ilə əyləndikdən sonra sirkə qatı nəm duman yayılır, 

səhnənin altında gizlədilmiş və sirkin üst qalereyalarındakı nasoslar bütün sirki xoş 

ətirli mayelərin yağışını yağdırır, artıq bu mayelər pilləkənlərlə kiçik çay kimi axır və 

bu vaxt sirkin üstü yenidən örtüklə örtülür.  

Atlar yorulmuşdur, onları istirahət etməyə aparırlar. Artıq tamaşaçılar da bir 

qəlyənaltı etməlidirlər. Ən dəbdəbəli xörəklərlə bəzənmiş minlərlə stol səhnəni örtür. 

Ağa öz xalqını qonaq edir, özü isə öz lojasında yeyir və bu basdırıqdan ləzzət alır, 

axı on minlərlə acmış vətəndaşlar stollara tərəf cumurlar.  

Nahar başa çatır, tamaşaçılar yenə öz yerlərinə otururlar, ikinci tamaşa başlanır 

- səhnəyə təlim görmüş heyvanlar buraxılır. İki şir dovşanları təqib edir, onları tutur, 

sonra yenə buraxırlar ki, qaçsınlar. Balıqlar öz təlimçilərinin səsinə uyğun olaraq 

kanalda üzür. Sirkin yuxarı qalareyasından aşağı səhnəyə sallanan kəndirlə təlim 

görmüş fil belindəki təlimçisi ilə düşürdü. Qızıl və gümüş qablardakı xörəklərlə 

bəzənmiş altı stol çıxarıldı. Altısı qadın, altısı kişi paltarında on iki fil iki-iki bu 

stoldakı yeməkləri adamlar kimi yeməyə başladılar. Sonra meymunlar əzilib-

büzülüb, camaatı güldürdü.  

Sonra ov və qladiator döyüşləri başlandı. Oyunlar filin kərgədanla, begemotun 

ayı ilə döyüşləri ilə başlayır. Fil və ayı məğlub olmuşlar, onlar ölüm qabağı qıc 

olmaqla bağırırlar. Xalq isə qaliblərə əl çalır.  

Sonra zirzəmidəki heyvanxanaların qapısı açılır, səhnəyə çoxlu sayda şirlər, 

pələnglər, leopardlar, ayılar, kaftarlar çıxır və onlar bir-birini didməyə, parçalamağa 

başlayırlar. Bu qayda ilə səkkiz yüz heyvan tələf olur. Onları qırmaqla sirkdən 

yaxında yerələşən küçələrə çıxarırlar, burada onları qara camaat acgözlüklə 

parçalayır və ac adamlar üçün yeməyə ləzzətli olan qanlı hissələrini evlərinə dartıb 

aparırlar.  

Səhnədə indi yeni tamaşa göstərilir: bir anda 50 dəvəquşu, 32 zürafə, 20 zebr, 

15 sığır, 100 maral, 20 fil, 40 vəhşi at, 60 camış səhnəni doldurur. Səhnəni əhatə 

edən kanalda isə 36 timsah görünür. Onlara qarşı dünyanın bütün ölkələrinin 

sakinləri öz silahları ilə çıxır. Ehtiraslı ovçu olan Sezar özü yaxına gələn heyvanlara 

lojadan ox və nizə atır. Ov qurtarır, yenidən qara camaat onlara atılan bu cəsədləri 

qamarlayıb evinə aparır.  

Qan səhnənin yaşıl örtüyünü basmışdır, qan gölməçələr kimi durur. Onlara 

təzə qum səpilib qurudulur və yeni döyüş başlanır - bu adamların vəhşi heyvanlarla 

döyüşüdür. Əvvəlcə üç camış buraxılır, döyüşçülər qızmış heyvanların belinə 
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tullanmaqla cəldliklərini göstərirlər. Camışlar gücdən düşənə qədər səhnədə qaçırlar. 

Bu vaxt döyüşçü onu buynuzlarından tutub yerə sərir. Sonra döyüşçülər şirlərə və 

ayılara qarşı vuruşurlar, özü də onların əlində silah əvəzinə, yalnız tor vardır, bu torla 

onlar rəqibi dolaşdırmalı və ona xətər yetirmədən dartıb qəfəsinə aparmalıdır. Bu 

qeyri-bərabər döyüşdə çoxlu döyüşçü parça-parça edildi.  

Adamlar insan qanının qoxusu ilə məst olmuşlar, onlar son aktı görməyi 

arzulayırlar və işarəyə görə qılıncla silahlanmış yüzlərlə əsir səhnəyə çıxarılır. 

Heyvanxananın qapıları açılır və çox sayda ac ayı, şir, pələng və kaftar öz 

qurbanlarının üstünə atılır. Bütün əsirlər həlak oldular və adamların gözü qarşısında 

acgöz vəhşi heyvanlar yarımdiri adamları yeyirdilər.  

Lakin bu vaxt Kaliqula sürpriz göstərməyi çox sevir, o, əmr verir ki, 

tamaşaçıların arasından on iki adamı tutub səhnəyə atsınlar. Axı əsəbləri bir qədər 

qaşımaq lazımdır. Sonra sağ qalan heyvanlar qızardılmış dəmirlə yenidən 

zirzəmidəki qəfəslərinə qaytarılır. Döyüşçülərin cəsədləri qırmaqla iri zirzəmilərə 

daşınır, səhnəyə yenidən qum tökülür, artıq səhnə təmizdir və burada dinc qaydada 

şənlənmək olar.  

Xüsusi maşınların köməyi ilə səhnədə meşə yaranır. Ağacların budaqlarına 

çoxlu nadir quşlar bağlanmışdır. Həmin vaxt səhnəyə çox sayda dəvəquşu, qoyun, 

donuz, maral, ev quşları buraxılır. Sirkin qapıları açılır və qara camaat quduz axınla 

səhnəyə cumur. Tamaşaçılar səhnədə qızışan ov, basdırıq, davadan həzz alırlar. Bu 

qarışıqlığı çoxaltmaq üçün Sezarın lojasından və bir neçə lojadan camaatın üstünə 

müxtəlif hədiyyələri bildirən markalar atılır. Senatorların oturduğu yerlərə isə 

qiymətli əşyalar, ev və mülkə sahib olmaq üçün biletlər atılır və senatorlar arasında 

da həmçinin belə qarışıqlıq, vurnuxma başlanır. Artıq axşam düşür və Kaliqulanı da 

hər şey bezikdirmişdir. O, ayağa qalxır, ondan sonra gələn qanlı bayramadək sirk 

bütünlüklə boşalır.  

Bütün bu iyrənc əməllərindən sonra o, bir dəfə Almaniyaya yürüş etməyi 

qərara aldı. Britaniya çarının özü tərəfindən qovulmuş oğlu kiçik dəstə ilə onun 

yanına gəldikdə, Romaya xəbər göndərdi ki, ada bütünlüklə ona tabe olmuşdur. 

Sonra döyüşməyə heç kəsi tapmadığından o, öz mühafizəçilərindən bir neçə germanı 

Reyn çayının o tərəfinə göndərdi ki, orada gizlənsinlər və hay-küylə xəbər versinlər 

ki, düşmən yaxınlaşır. Hər şey belə də edildi və indi o, hərbi mövzulardakı 

komediyalara quruluş verməklə məşğul olurdu. O, Senatı da məzəmmət edirdi ki, 

Sezar belə məşəqqətli müharibə apardığı halda, onlar Romada keflə məşğul olur. 40-

cı ilin əvvəlində o, Qalliyada iki yeni legion yaratdı ki, Britaniyaya müdaxilə etsin. 

Gəmilərə yüklənmək əvəzinə Kaliqula əsgərlərə əmr verdi ki, balıqqulağı yığsınlar. 

Sonra o, bu yalançı müharibəni qurtarmağı qərara aldı və Qalliyadan uca boylu 

adamlar seçib götürdü ki, onları triumf mərasimindən keçirsin.  

Əyaləti tərk etməmişdən əvvəl o, ən dəhşətli cinayətə əl atdı, Avqustdan sonra 

qiyam etmiş legionların hamısını məhv etmək qərarına gəldi. Lakin onu bundan 

çəkindirdikdə, hər onuncu adamı edam etdirdi.  

Romaya gəldikdən sonra isə bütün qəzəbini senatın üstünə tökdü. Lakin 

bədbəxt Romanın bəxti açıldı və öz çirkin əməllərinə görə 41-ci ildə o, öldürüldü. Bu 

vaxt onun 29 yaşı var idi və cəmisi üç il on ay ərzində hökmdarlıq etmişdi. Öləndən 
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sonra onun iki gizli dəftəri tapıldı. "Qılınc" və "xəncər" adlı bu dəftərlərdə onun 

öldürməli olduğu adamların siyahısı var idi.  

Onun özünün qətli kütləvi qırğınların qarşısını ala bildi. Onun bu naqis 

hərəkətlərini nə ilə isə izah etmək çətin idi. Uşaqlıqda o, ürəkgetmə xəstəliyinə 

tutulmuşdu, həm də o, yuxusuzluqdan əziyyət çəkirdi. Onu qətlə yetirənlər belə şayiə 

yaydılar ki, məğlubiyyət xəbəri eşidəndə dəhşətdən o, özü özünü öldürmüşdür. Onun 

hərəkətlərində də qəribəlik çox idi. O, arvad paltarlarını geyinməyi çox sevirdi. 

Elmlərə elə bir maraq göstərmirdi, əsas diqqəti natiqlik qabiliyyətinə verirdi. O, 

hiddətlənəndə daha yaxşı çıxış edirdi, sözləri də, ideyanı da, lazım olan ifadə 

vasitəsini və səsin tonunu da asanlıqla tapırdı.  

Kaliqula insanlara nifrət etsə də, heyvanlara çox incə və mehriban münasibət 

bəsləyirdi. Sirkdə olarkən çox vaxt at tövləsində nahar edirdi. Öz "qaçağan" adlı atını 

o, hər cür narahatçılıqdan qoruyurdu, cıdır ərəfəsində əsgərləri göndərirdi ki, sakitlik 

yaratsınlar. O, atına mərmərdən tövlə, fil sümüyündən isə axur tikdirmişdi, ata 

purpur örtük və mirvari boyunbağı vermişdi. Hətta ona nökərləri və ev müxəllifatı 

olan saray ayırmışdı. Atının adından qonaqlar dəvət edir və onları qəbul edirdi. Ölüm 

mane olmasaydı Kaliqula atını konsul edəcəkdi.  

Bu dəli hərəkətlərinə və cinayətlərinə görə çoxları onu öldürməyə hazır idi. 

Nəhayət sui-qəsd baş tutdu və bunda başlıca rolu pretorian kohortasının tribunu 

Kassi Xereya oynadı. Bu da bir tarixi rəmzdir ki, Kassi adlı adamlar diktatora və 

iyrənc imperatora qarşı sui-qəsdin ən mühüm iştirakçıları olmuşlar.  

Bu yaşlı adamı Kaliqula daim ələ salırdı, onu arvad və ya "Venera" 

adlandırırdı. Fevralın əvvəlində imperator yeraltı keçidlə səhər yeməyinə gedəndə, 

Xereya arxadan onun peysərinə iti zərbə vurdu, qarşıdakı sui-qəsdçi isə qılıncı onun 

sinəsinə sancdı. Yerə yıxılan Kaliqula "Mən sağam" deyə qışqırdıqda, otuz zərbə ilə 

onu öldürdülər. Sonra onun meyidini gizli şəkildə bir bağa gətirdilər və yarımçıq 

şəkildə yandırdılar və dəfn tonqalını çayır otu ilə örtdülər. Onunla birlikdə arvadını 

və qızını da öldürdülər.  

Lakin onun məkrlərindən qorxan adamlar onun ölümünə belə inanmırdılar ki, 

o, adamların ona münasibətini sınamaq üçün bunu uydurmuşdur. Sui-qəsdçilər heç 

kimə hakimiyyəti vermək istəmirdilər. Konsullar senatın birinci iclasını çağırdılar. 

Senatorların bəziləri təklif etdilər ki, sezarlar barədə bütün xatirələri məhv etmək və 

məbədləri uçurmaq lazımdır. Lakin bu vaxt bir məsələni də kimsə yada saldı ki, hələ 

Tsinna dövründən Qay adını daşıyan sezarların hamısı qılınc zərbəsindən qətlə 

yetirilmişdir.  

Qay Kaliqula qətlə yetiriləndə bir maraqlı hadisə də baş vermişdi. Sui-

qəsdçilər Kaliqulaya hücum etməyə hazırlaşdıqda, guya imperatorun tək qalmaq 

arzusu ilə əmisi Klavdini başqaları ilə birlikdə onun yanından çıxartmışdılar və o, 

imperatorun qətli xəbərini eşitdikdə başqa yerdə pərdənin altında gizlənmişdi. Bir 

əsgər qaçanda pərdənin altından onun ayaqlarını görmüş, kimin gizləndiyini 

yoxlamaq istədikdə, onu tanıyıb çıxarmış və qorxudan ayaqlarına yıxılıb onu 

imperator kimi salamlamışdı. Sonra əsgərlər onu təxti-rəvana qoyub özlərinin Kollin 

qapısının yanında olan düşərgələrinə apardılar.  

Sonrası gün isə bir-birinə zidd rəylərdən cana yığılmış Senat, tək hökmdar 

tələb edən kütlənin birbaşa tələbi ilə onu imperator etdi. Məsələ burasında idi ki, o, 
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döyüşçülərdən and qəbul edəndə, onların hər birinə on beş min sestertsi pul vəd 

etmişdi. Ona görə də kütlə məhz Klavdinin hökmdar təyin edilməsini tələb edirdi. O, 

ilk Sezar idi ki, döyüşçülərin ona olan sədaqətini sərkərdəliyinə və yürüşlərə başçılıq 

etdiyinə görə deyil, pulla satın almışdı.  

Klavdinin atası Druz, sonralar o, Neron da adlandırılmışdı, kvestor və pretor 

rütbələrində sərkərdəlik etmişdi, germanlarla müharibədə iştirak etmişdi. Druzun 

Kiçik Antoniyadan üç uşağı sağ qalmışdı, bunlar Germanik, Livilla və Klavdi idi. 

Klavdi m.ə. 10-cu ildə anadan olmuşdu və Tiberi Klavdi Druz adlandırılmışdı.  

Uşaq ikən o, atasını itirmişdi, həm də uşaqlıqda və gəncliyində çox vaxt xəstə 

olduğundan, bədəncə və ağıldan zəif idi. Lakin onun nəcib elmlərə böyük həvəsi 

vardı və ögey babası Avqust onun şerləri əzbər deməsinə təəccüblənirdi. Anası 

Antoniya isə onu çirkin hesab edirdi və deyirdi ki, təbiət onu yaratmağa başlasa da, 

qurtarmamışdır. Nənəsi Avqustanın da ondan zəhləsi gedirdi. Ailədəki belə 

münasibətə görə o, daim aşağı adamların əhatəsində yaşayırdı, onun kütlüyünə 

həmçinin qumar oynaması və əyyaşlığı da əlavə olunmuşdu.  

Tiberi ölərkən onu üçüncü növbədə varis elan etmişdi. Təkcə qardaşı oğlu Qay 

Kaliqulanın hökmdarlığı dövründə ona vəzifə verildi, iki aylığa onunla konsulluğu 

bölüşdü. Bir neçə dəfə o, Qayı əvəz edəndə, onu heç vaxt öz adı ilə salamlamırdılar, 

gah imperatorun əmisi, gah Germanikin qardaşı adlandırırdılar. Hətta bu vəzifələr də 

ona olan təhqirlərin qarşısını ala bilmirdi. Nahar süfrəsində ona yer saxlamırdılar, o, 

mürgüləyəndə isə təlxəklər ona xurma və ya zeytun dənəsi atırdılar. Məhz belə 

şəraitdə o, ömrünün xeyli hissəsini keçirmişdi və qeyri-adi, gözlənilməyən bir 

şəraitdə imperator təyin edilmişdi.  

İmperatorluqda möhkəmləndikdən sonra o, bir neçə tribunu və senturionu 

Qaya sui-qəsdə görə edam etdi ki, həm bundan ibrət götürsünlər, həm də məlum 

olmuşdu ki, sui-qəsdçilər onu da öldürməyi tələb edirmişlər. Bundan sonra o, bütün 

ölən qohumlarına hörmət və ehtiram göstərməyə başladı. Belə yüksəlməsinə 

baxmayaraq o, özünü sadə aparırdı. İmperator adından və hədsiz ehtiramlardan o, 

imtina etdi və qısa bir müddət üçün özünə hörmət və məhəbbət qazandı. Bütün 

bunlara baxmayaraq o, çox qorxduğu sui-qəsdlərdən tam yaxa qurtara bilmirdi. Ona 

çoxlu hədələr gəlirdi.  

Klavdi dörd dəfə konsul oldu. Məhkəmələri konsul vəzifəsində olanda da, 

olmayanda da çox ciddi-cəhdlə aparırdı. Bəzən o, çox ehtiyatlı və ağıllı hərəkət 

edirdi, digər hallarda isə ağılsız və düşünülməmiş hərəkətlərə yol verirdi. Ağıllı 

mühakimələrində o, İsrail-İudeya çarı Solomona bənzəyirdi. Bir dəfə bir qadın gənc 

oğlanı öz oğlu kimi etiraf etməkdən imtina etdikdə və nə qadın, nə də oğlu ciddi bir 

dəlil, sübut göstərə bilmədikdə, Klavdi ona təklif etdi ki, bu cavan oğlana ərə getsin 

və belə bir şəraitdə gəncin onun oğlu olduğunu qadın etiraf etdi.  

Lakin həm də ağılsız, dəlicəsinə apardığı məhkəmə prosesləri ilə o, özünü tam 

hörmətdən salırdı. Bir dəfə o, əyalətdən şahid çağırtdırmışdı, ona bildirdilər ki, şahid 

gələ bilmir. Lakin o, çox təkid etdikdə, şahidin adından danışan adam bildirdi ki, 

onun üzürlü səbəbi vardır, sadəcə olaraq o, ölmüşdür. Bir dəfə belə məhkəmə 

iclaslarının birində bir yunan onun üstünə qışqırmışdı ki, sən qoca və axmaqsan. 

Başqa bir atlının əleyhinə ən əxlaqsız qadınları şahid sifətində dindirdikdə, o, 

Klavdini axmaqlığına və kobudluğuna görə söymüş və onun sifətinə qrifeli çırpıb, 
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üzünü yaralamışdı. Senzor vəzifəsini yerinə yetirəndə də, əxlaq məsələlərində özünü 

axmaq yerinə qoyurdu.  

Klavdi ömründə bircə dəfə hərbi yürüşə çıxdı və Britaniyaya getməyi qərara 

aldı, axı buraya Yuli Sezardan başqa heç kəs müdaxilə etməmişdi. Ostiyadan o, gəmi 

ilə yola düşdü və adaya keçdikdən sonra adanın bir hissəsini bir neçə günə heç bir 

döyüş aparmadan və qan tökmədən özünə tabe etdi. Bir neçə aydan sonra o, Romaya 

qayıdıb çox böyük dəbdəbə ilə triumf mərasimi keçirdi. Onun döyüş arabasının 

arxasınca ikitəkərli arabada arvadı Messalina gedirdi.  

Onun ən uğurlu işlərindən biri şəhərin abadlığı və əhalinin ərzaqla təchizatı 

sahəsində aparılan tədbirlər idi. Bir dəfə şəhərdə çörək təchizatında çətinlik 

yarandıqda o, qorxudan hətta qış dövründə də ərzaq gətirilməsini qaydaya saldı. 

Bunun üçün o, tacirlərə möhkəm mənfəət təmin etdi və tufan vaxtı meydana gələn 

ziyanı da öz üzərinə götürdü. Bundan başqa ticarət gəmilərinin qayrılmasını, hamı 

üçün faydalı bir işə çevirdi. O, şəhərə Qay Kaliqula tərəfindən çəkilən su kəmərinin 

tikintisini başa çatdırdı, Ostiyadakı limanı genişləndirdi. O, tez-tez camaata çörək 

paylayırdı, tamaşalar təşkil edirdi. Bundan başqa o, əcnəbi mənşəyi olan adamlara 

romalı adlarını qəbul etməyi qadağan etdi. Yalandan özünü Roma vətəndaşı kimi 

qələmə verənlərin boynu vurdurulurdu. İlion əhalisini isə romalıların əcdadı 

olduğuna görə, həmişəlik vergidən azad etdi. İlionlulara hörmət etdiyinə görə, o, çar 

Selevkə dostluq təklif etdi.  

Klavdi hələ cavan vaxtı iki qıza nişanlanmışdı. Lakin onlardan birini rədd 

etmiş, ikincisi isə toya qədər ölmüşdü. Sonra o, iki qadına bir-birinin ardınca evləndi 

və onları boşadı. Üçüncü dəfə o, öz qohumunun qızı olan Valeriya Messalinaya 

evləndi. Bu adı sonralar pozğunluq rəmzinə çevirmiş Messalina imperatorun başına 

çoxlu oyunlar açdı və onu görünməmiş qaydada alçaltdı. Messalina ərinin 

iradəsizliyindən istifadə edib, öz düşmənləri ilə haqq-hesab çəkmək üçün əlindən 

gələni edirdi. O, çuğulçu kimi Romada ad çıxarmış bir adam öyrətdi ki, iki dəfə 

konsul seçilmiş Valeri Aziatiklə onun məşuqəsinə qarşı ittihamçı kimi çıxış etsin. 

Messalinanın əsas məqsədi indi ona mənsub olan məşhur Lukull bağlarını ələ 

keçirmək idi. Klavdini isə başa salırdılar ki, bu adamın nüfuzu və sərvəti imperator 

üçün böyük təhlükədir. Həm də əlavə edirdilər ki, Aziatik Qay Sezarın qətlinin 

başlıca təşəbbüsçüsüdür. Bundan sonra Klavdi onun həbsinə göstəriş verdi.  

Klavdi öz yataq otağında Messalinanın iştirakı ilə onu dindirdi. Messalina 

Poppeyanı özünü öldürməyə məcbur etdi. Bu məsələlərdə gələcək imperator 

Vitellinin atası pretor Vitelli də olduqca nalayiq rol oynayırdı. Aziatik belə iyrənc 

hərəkətlərə dözə bilməyib, venasını kəsib özünü intihar etdi. Bu cinayətdən xeyli 

adam da mükafat şəklində yaxşı pul qazandı.  

Öz əlində əvvəllər qanunları və vəzifəli adamlara məxsus olan hakimiyyəti 

cəmləşdirən printseps hər cür sui-istifadələr üçün şərait yaratdı. Suili utanmadan 

deyirdi ki, harda varlanmaq varsa, orada nə namusluluğa, nə də etibara yer yoxdur. 

Əclafların, xainlərin hörmət qazandığı dövrdə namuslu, vicdanlı adamlar həqiqətən 

də əzab-əziyyət çəkməlidir. Çünki namus, vicdan məkanındakı cəhdlər 

qiymətləndirilmək əvəzinə cəzalanırsa, onlar yoxa çıxmalıdır. Bu dövrdə Romanın 

əsası qoyulmasının 800 illiyinə həsr olunmuş Yüzillik oyunları keçirildi. 64 il əvvəl 

bu oyunları Avqust keçirmişdi. Səhnəyə əsil-nəcabətli adamların uşaqları çıxanda, 
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onların arasında imperatorun oğlu Britannik və printsepsin tezliklə oğulluğa 

götürəcəyi Lutsi Domitsi (gələcək imperator Neron) də var idi. Bu Domitsi Germanik 

nəslindən yeganə sağ qalan kişi cinsinə mənsub adam idi və Messalina onun anasını, 

imperator Klavdinin qardaşı qızı və mərhum imperator Kaliqulanın doğma bacısı 

Aqrippinanı daim böyük qəzəblə təqib edirdi. Bu isə xalqın Domitsiyə olan hüsn-

rəğbətini artırırdı. Messalina bu qadına həmişə nifrət etmişdi. Bu vaxt o, özü 

Romanın ən qəşəng oğlanlarından biri olan Qay Siliyə ürəkdən vurulmuşdu və ona 

arvadını boşatdırmışdı ki, eşq yatağı yalnız Messalinaya mənsub olsun. Sili bu 

hərəkətin nə qədər cinayətkar bir xəta olduğunu başa düşürdü, lakin bu qadını rədd 

etməklə, özünün məhv olacağını da yaxşı anlayırdı. Messalina utanmadan açıqdan-

açığa onun evinə gedirdi və bu vaxt onu böyük dəstə müşayiət edirdi. Bu 

nümayişkəranə həyasızlıq elə təsəvvür yaradırdı ki, artıq Sili özü printsepsdir. 

Messalinanın əliaçıqlığı hesabına onun evi əsl imperator sarayına bənzəyirdi.  

Küt Klavdi isə bu vaxt evində nə baş verdiyini dərk etmirdi. O, Romanın 

abadlıq işləri ilə, həm də əlifbaya üç hərf əlavə etməklə məşğul idi. Misirlilər ilk dəfə 

miladdan 32 əsr əvvəl heyvanların təsvirlərindən istifadə etməklə piktoqrafiya tətbiq 

etməyə başlamış, işarələrlə fikri xəbər verməyi öyrənmişdilər. Buna görə də qədim 

misirlilər özlərini, hərfləri icad edənlər hesab edirlər. Onlardan isə yazını finikiyalılar 

götürmüşdülər və dənizçilər bunu Yunanıstana gətirib çıxarmışdılar. Əlbəttə, Roma 

tarixçilərinin bu fikri ilə mübahisə etmək olar. Çünki misirlilərin heroqlif yazısı ilə 

demək olar ki, eyni vaxtda m.ə. 3000-ci illərdə Şumerdə mixi yazısı meydana gəlmiş 

və misirlilərin söz bildirən təsvirlərindən fərqli olaraq, burada onlarla yanaşı heca 

bildirən xəttlərdən də, başqa sözlə hərflərdən də istifadə olunmuşdur. Finikiyalıların 

yazısında isə piktoqrafiya elementləri, bütünlüklə səsi bildirən hərflərlə əvəz 

olunmuşdu. Krit adasında da A və B xətt yazıları meydana gəlmişdi. İtaliyada isə 

etrusklar yazı yazmağı korinfli Demaratdan - Qədim Tarkvininin babasından 

öyrənmişdilər. Digər aborigenlər də yazını arkadiyalıdan qəbul etmişdilər. Ona görə 

də latın hərfləri qədim yunan hərflərinə çox bənzəyir. Klavdi latın əlifbasını 

zənginləşdirmək və tamamlamaq üçün bura üç yeni hərf əlavə etdi, ancaq bu 

hərflərin ömrü onun hökmdarlığı müddətinə bərabər oldu, sonradan yaddan çıxdı.  

Belə yüngül başa gələn məhəbbət sərgüzəştləri artıq Messalinanı darıxdırırdı. 

Sili də onu hədələyən təhlükələrdən xilası, təhlükələrin özündə axtarmağı qərara 

alaraq, Messalinaya ona ərə getməyi təklif etdi və Britanniki oğulluğa götürməyi vəd 

etdi. Messalina üçün bu təklif cazibədar görünürdü. Çünki biabırçılıq böyük olduqda, 

həzz də daha şirin olur. Onlar gözləmək də istəmirdilər və Klavdi Ostiyaya qurban 

verməyə gedən kimi, təntənəli surətdə toylarını etdilər.  

Bu hadisə printsepsin ailə üzvlərini dəhşətə gətirdi. Xüsusən əlində vəzifəsi 

olanlar qorxurdular ki, əgər dövlət çevrilişi baş versə, onları daha ciddi təhlükə 

gözləyir. Lakin onlar Klavdiyə də çox bel bağlamırdılar, axı Messalinanın sözü ilə o, 

çoxlarını öldürtmüşdü. Həm də onlar qorxurdular ki, arvadının səsini eşidən kimi, 

Klavdi onun cinayətləri barədə deyilənlərə inanmayacaqdır. Ona görə də 

Messalinanın düşmənləri ehtiyatlı hərəkət etməyi qərara aldılar.  

Nartsiss Ostiyaya imperatorun yanına iki kəniz göndərdi və onlardan biri 

Klavdi ilə tək qaldıqda, onun ayaqlarına yıxılıb, qışqırdı ki, Messalina Siliyə ərə 

getmişdir. Sonra hər iki kəniz ona and verdilər ki, Nartsissi çağırtdırsın. Nartsiss 
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gələn kimi imperatora hər şeyi danışdı və dedi ki, saraydan, hər şeydən qoy Sili 

istifadə etsin, təkcə qoy arvadını sənə qaytarsın, özlərinin nikah müqaviləsini ləğv 

etsin. Sən onsuz da hakimiyyətdən məhrum edilmisən. Silinin nikahı haqqında artıq 

bütün xalq bilir və əgər tədbir görülməsə o, paytaxtın da sahibi olacaqdır. Klavdi ona 

yaxın olan digər adamlardan da bunun həqiqət olduğunu öyrəndi. Bu vaxt şəhərdə də 

söz-söhbət yayılmağa başladı ki, Klavdi gəlir və qisas alacaqdır.  

Messalina Aziatikdən ələ keçirdiyi Lukull bağlarına qaçdı. Sili isə 

qorxmadığını göstərmək üçün Forumda öz işi ilə məşğul olurdu. Messalina çox 

fikirləşdikdən sonra həmişə işlətdiyi priyomdan istifadə edərək, ərinin qabağına 

çıxdı. Klavdi isə yolboyu arvadını söyməklə hirsini soyutmaq istəyirdi. Messalinanın 

tərəfdarları isə qadını yolda gördükdə imperatora yalvardılar ki, Oktaviyanın və 

Britannikin anasını dinləsin. Nartsiss isə fürsəti fövtə verməyib, ittihamlarla 

Messalinanın üstünə atıldı, Sili barədə, onların nikahı barədə qışqırmağa başladı, 

sonra isə imperatorun diqqətini yayındırmaq üçün bu qadının cinayətləri sadalanan 

kağızı ona verdi. Nartsissin göstərişi ilə yolda qoyulmuş Messalinanın uşaqları da 

oradan uzaqlaşdırıldı.  

Sonra Klavdi əmr etdi ki, Messalina ilə Silinin məhəbbət görüşləri baş verən 

evləri ona göstərsinlər. Sonra o, əsgərlərin toplantısına getdi. Tribunala gətirilən Sili 

özünü müdafiə etmədi, ancaq tez öldürülməsini xahiş etdi. Klavdi evə qayıdıb nahar 

etdikdən sonra onun əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşdı. Messalina da hər vəchlə ömrünü 

artırmaq istəyirdi. Klavdinin hirsi soyuyurdu və o, göstəriş verdi ki, qoy bədbəxt 

qadın sabah onun yanına gəlsin ki, özünü müdafiə etsin. Bu vaxt Nartsiss çıxıb 

imperatorun adından senturionlara və burada olan tribuna tapşırıq verdi ki, qadını 

edam etsinlər. Bağda Messalina uzanmışdı, onun yanında isə anası oturmuşdu. Anası 

qızını inandırırdı ki, sənin yanına cəlladın gəlməyini gözləmə, sənin həyatın 

qurtarmışdır və onunla yaxşı ayrılmaq sənə qalan yeganə ləyaqətli çıxış yoludur. 

Messalina xəncəri götürüb özünə xəsarət yetirmək istəyirdi, lakin xəncər onun 

əlindən sürüşüb düşürdü. Bu vaxt tribun qılıncı ilə onu öldürdü və qadının cəsədini 

anasına verdilər.  

Klavdi nahar edəndə, arvadının ölüm xəbərini ona çatdırdılar. O, halını 

pozmadan naharına davam etdi.  

Senat Messalina haqqında bütün xatirələri məhv etdi. Lakin bu qətl özü də 

gözlənilməyən, dəhşətli nəticələrə gətirib çıxardı. Onun ölümündən sonra Klavdinin 

evində ciddi sarsıntı var idi. Subay qalmağa dözməyən imperatora hamı daha yaxşı 

arvad tapmaq istəyirdi. Qadınların özləri də bu canfəşanlıqdan kənarda qalmırdılar. 

Onların arasında iki qadın xüsusilə seçilirdi, bunlar konsulyarın qızı Lolliya Paulina 

və imperatorun qardaşı qızı, Germanikin qızı Yuliya Aqrippina idi. İradəsiz adam 

kimi Klavdi gah bu, gah da digər qərara meyl edirdi, bir qayda olaraq axırıncı kim nə 

təklif etsə, onunla razılaşırdı.  

Aqrippinanı tərifləyənlər daha çox bir məsələni vurğulayırdılar ki, bu qadın 

printsepsin evinə Germanikin nəvəsini gətirəcəkdir. Bundan başqa Aqrippinanın 

cazibədarlığı da ön plana çəkilirdi. Qardaşı qızı kimi o, tez-tez imperatorun sarayında 

olub, onu şirnikləndirirdi, hələ imperatorun arvadı olmadan özünü onun arvadı kimi 

aparırdı. Nikah məsələsinə arxayın olandan sonra Aqrippina daha uzağa gedən 

planlar cızmağa başladı. Bunlardan biri Qney Ahenobarbdan olan oğlu Domitsini 
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printsepsin qızı Oktaviyaya evləndirmək idi. Artıq bütün şəhər Klavdi ilə 

Aqrippinanın evlənməsindən danışırdı. Bircə məsələ var idi ki, indiyədək əminin 

qardaşı qızına evlənməsi kimi bir hadisə baş verməmişdi. Romada yalnız qullar yaxın 

qohumlarla qan qarışdırıcı nikaha girirdilər, vətəndaşlar arasında belə intim əlaqə 

cinayət hesab olunurdu. Belə bir nikahın dövlətə də bədbəxtlik gətirəcəyindən onlar 

qorxurdular, ümumiyyətlə qan qarışdırma hamını dəhşətə gətirirdi.  

Tərəddüd uzandıqda ilk dəfə konsul olmuş senzor Vitelli çıxış yolunu tapdı. O, 

imperatordan xalqın iradəsinə və senatın hakimiyyətinə tabe olmağa hazır olduğunu 

soruşub, buna Klavdinin başqaları kimi özünü bir vətəndaş hesab etdiyini və ümumi 

iradənin əleyhinə gedə bilməyəcəyi barədəki cavabını aldıqda, Kuriyaya gəldi və 

dövlət əhəmiyyətli məsələ barədə çıxış etmək üçün söz istədi. Vitelli çıxışında dedi 

ki, kainatın taleyinin idarə olunması printsepsdən daimi və ağır zəhmət tələb edir. Bu 

zəhmətində onu ev qayğılarından azad edən və özünü yalnız dövlətin idarə 

olunmasına həsr etməyə imkan verən köməkçi lazımdır. Gəncliyindən dəbdəbəyə və 

kefə deyil, ancaq qanunlara ciddi riayət edilməsinə adət etmiş bu sərt insana, onunla 

dərdləri və sevinci yarı bölməyə hazır olan arvaddan başqa hansı yaxşı köməkçini 

fikirləşib tapmaq olar? Elə arvad ki, printseps ona özünün ən məhrəm fikirlərini və 

kiçik uşaqlarını etibar edə bilər. Bu sözləri hamı razılıqla qarşıladı və senatorlar bir-

birinə aman vermədən sübut etməyə çalışırdılar ki, printseps hökmən evlənməlidir. 

Bu vaxt Vitelli çıxışının əvvəlindəki fikrə qayıdıb bildirdi ki, elə qadını seçmək 

lazımdır ki, o, bütün başqalarından nəcib mənşəyi ilə, uşaq doğmaq qabiliyyəti ilə və 

nümunəvi əxlaqı ilə seçilsin və davam etdi ki, yaxşı məlumdur ki, nəslinin ad-sanı ilə 

heç kəs Aqrippina ilə müqayisəyə belə girə bilməz. O, sübut etmişdi ki, uşaq doğa 

bilir, onun əxlaqı isə ancaq tərifə layiqdir. Elə bil ki, allahlar da bizim seçkimizi 

əvvəlcədən nəzərdə tutmuşdur. - Aqrippina dul qadındır və ona görə də printseps heç 

vaxt ailə əlaqələrinin müqəddəsliyini pozmadığından, onunla sakitcə ailə qura bilər. 

Nəhayət, elə bir vaxt gəlib çatmışdır ki, belə bir qayda yaradılsın ki, bu qaydaya 

əsasən imperator senatın və xalqın göstərişi ilə evlənsin. Bu, bizim üçün tanış 

olmayan görünə bilər ki, əmi öz qardaşı qızına evlənir. Lakin başqa xalqlarda bu adi 

haldır və elə bir qanun yoxdur ki, bunu qadağan etsin. Adətləri də xeyir verməyə 

uyğunlaşdırmaq lazımdır və bu gün yenilik kimi görünən, sabah gündəlik işə 

çevriləcəkdir.  

Elə senatorlar tapıldı ki, onlar Kuriyadan küçəyə qaçıb qışqırırdı ki, əgər Sezar 

bundan sonra da ləngisə, onlar güclə onu evlənməyə məcbur edəcəklər. Hər yerdən 

yığışan camaat isə haray çəkirdi ki, Roma xalqının da iradəsi belədir. Klavdi də 

özünü çox gözləməyə qoymadı və özü Foruma çıxdı ki, hamı onu təbrik etsin. O, 

Senata gəlib təklif etdi ki, belə bir qanun qəbul olunsun ki, bu qanuna görə onun 

qardaşı qızı ilə evlənməsi leqal hesab edilsin və bu sənədin təsiri gələcəyə də aid 

edilsin. Lakin belə bir nikah bağlamaq arzusunda ondan başqa heç kəs olmadı. 

Bundan sonra Messalinanın yerini Aqrippina tutdu. O, özünü çox ciddi, bir çox 

hallarda isə təkəbbürlü aparırdı. Evdə isə əxlaq pozğunluğuna yol vermirdi.  

Aqrippina ilk növbədə görkəmli filosof Anney Senekanı sürgündən 

qaytardırtdı və onu pretor vəzifəsinə təyin etdirdi. Bundan sonra o, oğlu Domitsinin 

tərbiyəsini də Senekaya tapşırdı. Həm də filosofun məsləhətləri ilə Aqrippina öz 

hakimiyyətini möhkəmləndirmək istəyirdi. Seneka Klavdiyə, onu təhqir etdiyinə görə 
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nifrət bəsləyirdi. Sonra isə konsulluğa seçilən Pollionu dilə tutdular ki, o, senatda 

Klavdiyə qızı Oktaviya ilə Domitsini nişanlamaq barədə xahişlə müraciət etsin. 

Pollion bu münasibətlə senatda Vitellinin çıxışına bənzər çıxış etdi. Oktaviya ilə 

Domitsi nişanlandıqdan sonra, indi Aqrippinanın oğlu təkcə imperatorun qohumu 

olmaqla qalmırdı, həm də qızının nişanlısı və printsepsin gələcək kürəkəni olurdu. 

Anasının səyləri nəticəsində Domitsi artıq Britanniklə bərabərləşdi və qarşıda 

bütünlüklə imperatorun oğlunu sıradan çıxarıb, onun yerini tutmaq dururdu.  

Aqripinnanın nikah məsələsində mühüm rol oynayan Pallant onunla cinayətkar 

əlaqəyə girdikdən sonra, Klavdini tələsdirirdi ki, Domitsini oğulluğa götürsün və onu 

inandırırdı ki, həm dövlətin gələcəyi barədə fikirləşmək lazımdır, həm də onun 

şəxsində o, kiçik yaşlı oğlu Britannikə möhkəm müdafiəçi tapa bilər. Bu vaxt o, 

Avqustun timsalına müraciət edirdi ki, o, nəvələrinə arxalanmaqdansa, arvadının 

birinci ərindən olan oğlanlarını irəli çəkirdi. Tiberi də oğulluğa götürdüyü Germanikə 

öz doğma uşaqlarından artıq üstünlük verirdi. Bütün bu arqumentləri irəli sürərək o, 

imperatora məsləhət görürdü ki, dövlətin qayğılarını öz üzərinə götürməkdə ona 

köməkçi ola biləcək Domitsini daha çox özünə yaxınlaşdırsın.  

Bu məsləhətlər yerdə qalmadı və bir az sonra senatda çıxış edən imperator bu 

arqumentləri təkrar etdi. Beləliklə Domitsi imperatorun doğma oğlu Britannikdən 

xeyli yüksəyə qaldırıldı, əslində isə  o, Britannikdən vur-tut üç yaş böyük idi. Senat 

həm printsepsin xoşuna gəlmək, həm də yeni varisə yaltaqlanmaq üçün qərar qəbul 

etdi. Domitsi Klavdilər ailəsinə daxil oldu və Neron adını qəbul etdi. Aqrippinanın 

özünü də yüksəltdilər və ona Avqusta adı verdilər.  

Bu tədbirlərdən sonra Britannikin acı taleyi yalnız bədbəxtliyin gəlməsini 

gözləyə bilərdi. Bu ona münasibətdə də artıq özünü büruzə verirdi, hətta qullar ona 

xidmət göstərməkdən imtina edirdilər. Bundan sonra Nerona verilən imtiyazlar açıq 

səmadakı ulduzlar kimi artmağa başladı. Senatorların təkidli tələbi ilə Sezar Nerona 

iyirmi yaşı olanda konsul ləyaqəti verdi, buna qədər isə onu bu vəzifəyə namizəd 

olan adam kmii Romadan kənarda prokonsul hakimiyyəti ilə mükafatlandırmış və o, 

gəncliyin printsepsi adlanmaq hüququ qazanmışdı. Onun adından əsgərlərə 

hədiyyələr verilirdi, xalq üçün isə qonaqlıq təşkil edilirdi. Qaragüruhun hörmətini 

qazanmaq üçün sirk oyunları təşkil edilirdi və bu oyunlar vaxtı tamaşaçıların 

qarşısından sadəcə olaraq keçən Britannikdən fərqli olaraq Neron triumf almış adam 

paltarında görünürdü. Elə bu geyimdən onların gələcəyi haqqında tam təsəvvür 

yaranırdı.  

Neronun anası, oğlunu kimsə Domitsi deyə çağırdıqda, bundan özünü təhqir 

olunmuş hesab edirdi və bunu xalqın tələbi ilə oğlunun oğulluğa götürülməsi barədə 

qanuna məhəl qoyulmaması adlandırırdı. Bu hərəkəti isə imperatorun öz oğlu 

etmişdi. Ona görə də Aqrippina onu elə adamlarla əhatə etdi ki, onlar tərbiyəçilərdən 

daha çox nəzarətçiləri andırırdı. Axı bu qadın Messalinanın tayı deyildi, mənşəyinə, 

Roma tarixinə daxil olmuş adamlarla qohumluğuna görə unikal bir şəxsiyyət idi. 

Aqrippina yeganə qadın idi ki, imperator nəslindən doğulmuşdu - Tiberinin 

qardaşının nəvəsi idi, digər imperatorun - Kaliqulanın doğma bacısı, başqa bir 

imperatorun, Klavdinin arvadı və gələcək imperator Neronun anası idi. O, Vitelli 

çətin vəziyyətə düşdükdə, onu müdafiə edib, xilas olmasına nail olmuşdu.  
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Nəhayət on altı yaşlı Neron imperatorun qızı Oktaviya ilə evləndi. Bundan 

sonra Aqrippina məharətlə Klavdini, bir-birinin ardınqca yeni-yeni qəddarlığa 

sürükləyirdi. Bir dəfə sərxoş olan Klavdi demişdi ki, mən əvvəlcə arvadlarımın 

cinayətlərinə dözməliyəm ki, sonradan onları cəzalandıra bilim. Sonra Neronun 

üstündə onun öz anası ilə bibisi arasında mübarizə başlandı. Daha əliaçıq olan bibi 

Lepida həm də mülayimliyi ilə Neronu daha çox cəlb edirdi. Anasının sərt 

hakimiyyətinə isə o, dözmək istəmirdi. Ana oğlunun gələcəkdə böyük hakimiyyətə 

malik olmasına nə qədər səy göstərsə də, eyni zamanda bu perspektivdən çox 

qorxurdu. Lepidanı isə öz gözəlliyi ilə printsepsi ələ almağa cəhd göstərməkdə 

ittiham etdilər. Bu əsasla da Nartsissin etirazlarına baxmayaraq, qadın ölümə 

məhkum edildi. Nartsiss görürdü ki, imperatorun arvadı öz fitnələri ilə onun ailəsini 

dağıdır. Axı Aqrippina özü də Messalina yolu ilə gedirdi, Pallantla intim yaxınlıq 

edirdi. Hakimiyyəti əldə etmək üçün bu qadın hər şeyi - namusunu da, təmizliyini də, 

qadın həyasını da verməyə hazır idi.  

Klavdinin üç arvadından uşağı olmuşdu, birincisindən Druz və Klavdiya, 

ikincisindən Antoniya, Messalinadan isə qızı Oktaviya və oğlu Britannik dünyaya 

gəlmişdi. Druzu o, yeniyetmə vaxtı itirmişdi. Antoniyanı ərə vermişdi. Britannik 

hökmdarlığa başladığı dövrün iyirminci günündə anadan olmuşdu və ona uşaqlıqdan 

xoşbəxt gələcək arzulayırdı. Kürəkənlərindən o, Neronu oğulluğa götürmüş, iki 

kürəkənini isə edam etdirmişdi.  

Klavdi qul almaqdan azad etdiyi bir neçə adamın və öz arvadlarının daim 

tabeliyində olurdu, ona görə də o, özünü hökmdar kimi deyil, nökər kimi aparırdı. 

Onların arzusu ilə əliaçıqlıqla bütün vəzifələri paylayırdı. Onun dövründə otuz beş 

senator və üç yüzdən sox atlı edam edilmişdi və belə kütləvi edamlara o, çox biganə 

qalırdı.  

O, qonaqlıq verməyi sevirdi və bu qonaqlıqlarda qəribə hadisələr baş verirdi. 

Bir dəfə bir qonağın qızıl boşqabı oğurlamasından şübhələndikdə, sonrakı dəfə bu 

qonağın qabağına gildən fincan qoydurmuşdu. Belə söhbətlər də gəzirdi ki, mədə 

qazını buraxmadığından bir qonağın xəstələndiyini bildikdə o, xüsusi edikt dərc 

etmək istəyirmiş ki, qonaqlıqlarda adamlara üfunətli külək buraxmağa icazə verilsin. 

Özü isə yeyib içməyə çox həris idi. Qadınlara hərislikdə isə o heç bir hədd tanımırdı.  

Klavdi bir çox məsələlərdə quduzluq və qaniçicilik nümayiş etdirirdi. 

Adamlara işgəncə verməklə təhqiqat aparılmasına o, böyük ləzzətlə tamaşa edirdi. 

Bundan başqa o, hər şeyə çox şübhə ilə yanaşan və qorxaq idi. Hətta qonaqlıqlara da 

o, mühafizəçilərin müşayiəti ilə gedirdi. Sui-qəsd haqqında yalançı bir şayiə onun 

canına üşütmə salmışdı. Ona görə də o, bütün qulluqçuları müdafiə edirdi. Özünün 

axmaqlığını gizlətmək qayğısına da qalmırdı.  

Bir sıra çıxışlarında o, adamları inandırmağa çalışırdı ki, Kaliqulanın vaxtında 

qəsdən özünü axmaqlığa vurmuşdu ki, sağ qala bilsin. Bundan sonra "Axmaqların 

yüksəlməsi" kitabı meydana gəldi və burada qeyd olunurdu ki, süni axmaqlar olmur. 

İmperator həm də çox huşsuz adam idi, hər şeyi yaddan çıxarırdı. 

Messalinanın ölümündən sonra süfrə arxasına oturanda, soruşurdu ki, bəs niyə 

imperatriça gəlmir. Edama məhkum olunanları sonrası gün şuraya və ya zər oyununa 

çağırırdı. Qaydaların əksinə olaraq Aqrippinaya evlənmək istədikdə, o, yenə də bu 

qadını qızı adlandırırdı. Lakin ölümünə yaxın o, Aqrippina ilə evlənməsinə və 
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Neronu oğulluğa götürməsinə peşiman olmuşdu. Ancaq Aqrippina da fəaliyyətsiz 

dayanmırdı və onu qabaqladı.  

Klavdini öldürmək üçün sevdiyi ağ göbələyin içinə zəhər töküb ona 

yedirtdilər. Lakin əvvəlcə o, zəhəri hiss edib yeməyi qaytardı və bu vaxt qorxuya 

düşən Aqrippina əvvəlcədən sövdələşdikləri kimi, həkimə işarə etdi. Həkim guya 

onun qusmadan qıc olmasını yüngülləşdirmək üçün, onun boğazına güclü təsiri olan 

zəhər hopdurulmuş lələk soxdu və bundan imperator öldü. Bu hadisə 54-cü ildə baş 

vermişdi. Bir müddət onun ölümünü gizlətdilər ki, ona varis müəyyən etsinlər. O, 

öləndə onun 64 yaşı var idi və on dörd il idi ki, hökmranlıq edirdi. Onu böyük 

dəbdəbə ilə dəfn etdilər. Lakin Neron sonralar ona olan ehtiramı ləğv etdi və bunu 

sonralar yalnız Vespasian bərpa etdi.  

Neron əsgərlərin qarşısında göründükdə hamı onu qışqırtı ilə salamladı. Onu 

düşərgəyə gətirdilər, Neron burada pretorian döyüşçülərinə (bu imperatorun 

müfahizə dəstəsi, qvardiyası idi) pul hədiyyəsi vəd etdi və imperator elan olundu. 

Senatorlar isə bu qərarı təsdiq etdilər.  

Neronun atası Qney Domitsi Ahenobarb çox əclaf xarakterə malik olmuşdu. 

Qay Sezarı Şərqə səfərində müşayiət edəndə o, bir libertini, içki içməkdən imtina 

etdiyinə görə öldürmüşdü. Digər qəddar hərəkətlərə də yol vermişdi. Ölümündən 

əvvəl isə bacısı Lepida ilə qan qarışdırıcı intim əlaqədə olmuşdu.  

Neron 37-ci ildə, Tiberinin ölümündən doqquz ay sonra anadan olmuşdu. Atası 

onun dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar təbrikləri qəbul edərkən demişdi ki, ondan və 

Aqrippinadan bəşəriyyət üçün dəhşət və bədbəxtlikdən başqa heç nə doğula bilməz. 

Neron üç aylıq uşaq olanda atası ölmüşdü. Sonra isə anasını sürgün etmişdilər. Ona 

görə də o, bibisi Lepidanın yanında yoxsulluqda böyümüşdü. Yalnız Klavdi 

hakimiyyəti qəbul edəndə, atasının əmlakı qaytarılmışdı. Anası sürgündən 

qayıtdıqdan sonra isə o, elə yaxşı vəziyyətə malik idi ki, Klavdinin arvadı Messalina, 

oğlu Britanikin rəqibi hesab etdiyinə görə, onu öldürtdürmək istəmişdi, lakin bu, baş 

tutmamışdı.  

Neronun on üç yaşı olanda Klavdi onu oğulluğa qəbul etdi və bu vaxt o, filosof 

Anney Senekanın tərbiyəsinə verildi. Sonra isə anasının öyrətməsi ilə bibisi 

Lepidanın əleyhinə şəhadət verdi.  

Bir neçə vaxtdan sonra o, Oktaviya ilə evləndi. Onun on yeddi yaşı olanda 

imperator Klavdi vəfat etdi. Elə bu vaxt sarayın pilləkənlərində Neronu imperator 

kimi salamladılar və o, əsgərlərə müraciət etdikdən sonra senata yollandı və hər cür 

vəzifələrə yiyələnməklə oradan çıxdı. Ona verilən bütün titullardan, gənc olduğuna 

görə yalnız "vətənin atası" fəxri adından imtina etdi.  

Neron imperator olandan sonra öz mərhum qohumlarına görünməmiş ehtiram 

göstərdi. Öz planlarını açmaq üçün o, elan etdi ki, Avqustun qoyduğu qaydalarla 

ölkəni idarə edəcəkdir. Buna görə də əvvəlki vaxtlarda əliaçıqlılıq, mərhəmət və 

yumşaqlıq göstərirdi. Ağır vergiləri ləğv etdi və ya azaltdı. Özünü həm də təvazökar 

aparırdı. Senat ona minnətdarlıq etdikdə, o, bildirmişdi ki, bunu mən hələ 

qazanmalıyam.  

O, çoxlu tamaşalar verirdi. Bəzi tamaşalarda isə hər şeyi natural şəkildə 

göstərməyə cəhd edirdilər. Rəqslərin birində tamaşaçılara belə göründü ki, yunan 

mifologiyasında olduğu kimi Krit çarı Minosun arvadı Pasifaya taxta düyənin 
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içərisində gizlənmiş şəkildə öküzlə cütləşir. Yaxud, digər mif qəhrəmanı İkar 

uçuşdan tora yıxılarkən imperatorun yanında yerə elə dəymişdi ki, qanı onun üstünə 

sıçramışdı. Bundan başqa o, Neroniya adlandırdığı beşillik yarışlar keçirirdi. O, dörd 

dəfə konsul olmuşdu. O, zinəti xeyli məhdudlaşdırdı, ümumxalq qonaqlıqları 

qəlyanaltı paylamaqla əvəz olundu. O, ilk xristianları, guya onların cəhalətinə görə 

cəzalandırırdı.  

Lakin dövləti möhkəmləndirməyə və böyütməyə onun heç bir həvəsi yox idi. 

Hətta o, Britaniyadan qoşunları çıxardı. Cəmi iki səfərə çıxmaq istəmişdi. Onların isə 

birindən - Aleksandriyaya səfərdən imtina etmişdi. O, Xəzər dənizinin qapısı sayılan 

Daryal dərəsinə yürüş etməyə hazırlaşırdı. Hətta bunun üçün o, ən hündür boylu 

cavanlardan legion yığmışdı və onu "Böyük Aleksandr falanqası" adlandırmışdı.  

Uşaq vaxtlarında o, digər elmlərlə yanaşı musiqini də öyrənmişdi və dövrünün 

ən məşhur kifera çalanından dərs almışdı. Bundan başqa o, müğənniliyi də çox 

sevirdi və ilk dəfə müğənni kimi Neapolda çıxış etmişdi, sonra isə çıxışlarını 

Romada davam etdirmişdi. Bundan başqa onun cıdırda at çapma yarışlarına böyük 

həvəsi var idi. O oxuyanda heç kəsə teatrdan çıxmağa icazə verilmirdi. Ona görə də 

bəzi hamilə qadınlar elə teatrda da doğurdular. Qapılar bağlı olduğundan bəzi 

tamaşaçılar teatrı tərk etmək üçün divardan aşırdılar, bəzi hallarda isə özlərini 

ölülüyə vururdular ki, onları xərəkdə çıxarsınlar. Bir qayda olaraq özünün də iştirak 

etdiyi musiqi, ifa yarışında özü özünü qalib elan edirdi. Çoxlarını isə yalnız ona görə 

özünün dostu və ya düşməni hesab edirdi ki, onlar ona həvəslə, yaxud könülsüz əl 

çalmışdılar.  

Bir az sonra onda daha çox qüsurlar meydana çıxmağa başladı. Həyasızlıq, 

şəhvət, pozğunluq, qəddarlıq getdikcə daha çox özünü büruzə verdiyindən, hamı başa 

düşməyə başladı ki, bu heç də onun yaşından deyil, təbiətindən irəli gəlir. Axşamlar 

o, qiyafəsini dəyişib meyxanalara gedirdi, küçədə adamları döyürdü, onlara xəsarət 

yetirirdi, çirkab xəndəklərinə atırdı. Bir dəfə küçədə arvadına sataşdığına görə, bir 

senator onu ölüncə döymüşdü. Bir qədər keçdikdən sonra o, öz eyiblərini açıqdan-

açığa, utanmadan nümayiş etdirməyə başladı.  

O, bütün gününü eyş-işrətdə keçirməyi xoşlayırdı. O, təkcə oğlan uşaqları və 

ərli qadınlarla intim əlaqədə olmaqla kifayətlənməyib, vestalkanı da zorlamışdı. Spor 

adlı oğlan uşağını o, xədim etdirib, onu qadın etməyə cəhd göstərmişdi. Neron, bütün 

qaydalara uyğun ona toy etdi, böyük dəbdəbə ilə onu evinə gəlin gətirdi və arvadı 

kimi onunla yaşamağa başladı. Bununla əlaqədar belə bir zarafat gəzirdi ki, Neronun 

atasının da belə arvadı olsaydı yaxşı olardı. Sporu o, imperatriça kimi geyindirirdi və 

təxti-rəvanda özü ilə birlikdə gəzidirirdi. Onun eybəcər şəhvəti bununla bitmirdi. Öz 

anası ilə də o, intim yaxınlıq axtarırdı və danışırdılar ki, təxti-rəvanda anası ilə bir 

yerdə gəzəndə, onlar qan qarışdırıcı əlaqədə olurdular.  

Öz bədənini də o, pozğunluğa verirdi ki, onun bədəninin heç bir yeri 

murdarlanmamış qalmasın. O, belə bir əyləncə də tapmışdı - vəhşi heyvan dərisi 

geyinib, dirəyə bağlanmış çılpaq kişi və qadınların üstünə atılır, şəhvətini 

söndürdükdən sonra qul olmaqdan azad etdiyi Dorifora öz bədənini təslim edirdi. 

Oğlan uşağı Sporu aldığı kimi, bu Dorifora da ərə getmişdi. Həm də onunla əlaqədə 

olanda zorlanan qız kimi qışqırıb haray salırdı. O, əmin idi ki, dünyada bir nəfər də 

olsun bakirə, təmiz adam yoxdur, hamı yalnız öz qüsurunu gizlətməklə məşğuldur. 
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Ona görə də kim ona öz pozğunluğunu etiraf edirdisə, o, həmin adama başqa 

günahlarını da bağışlayırdı.  

O, çox bədxərc və israfçı idi və güman edirdi ki, ələ düşən pul hökmən 

xərclənməlidir. Bir paltarı o, ikinci dəfə geyinməzdi. O, balığı qızıl suyuna çəkilmiş 

torda tuturdu. Səfərə isə mindən az olmayan araba ilə çıxırdı, qatırları gümüşdən 

nallatdırırdı, arabaçılara bahalı parçadan paltar geyindirtdirirdi. Onun bədxərcliyi 

özünü, xüsusən apartdırdığı inşaat işlərində göstərirdi. O, bir saray tikdirmişdi və 

burada sarayın girəcəyində hündürlüyü 120 fut olan onun nəhəng heykəli 

qoyulmuşdu. Bu sarayın otaqları qızılla örtülmüş, qiymətli daşlarla və sədəflərlə 

bəzədilmişdi.  

Belə israfçılıqdan sonra o, birbaşa böhtanlara və zorakılıqla pul qoparmağa 

keçdi. Bunun üçün əlahəzrəti təhqir etmək barədə qanun qəbul olundu, bu qanuna 

görə istənilən söz və hərəkət təhqir hesab oluna bilərdi.  

Öz cinayətkarlığını və qatilliyini o, Klavdidən başlamışdı. Atalığı öləndən 

sonra da, onu axmaqlıqda və qəddarlıqda günahlandırırdı. Sonra o, Klavdinin oğlu 

Britanniki zəhərlədib öldürtdü və səs-küy çıxmamasından ötrü tələsik də dəfn etdirdi. 

O, öz anasının da hərəkətlərini bəyənmədiyindən sevmirdi və ona görə də onu aradan 

götürmək istədi. Üç dəfə onu zəhərləməyə cəhd etsə də, bu hiyləgər qadın zəhərə 

qarşı dərmanlar qəbul etdiyindən, onun cəhdləri baş tutmamışdı. Bundan sonra onun 

ağlına sınıq-salxaq gəmi səyahəti gəldi ki, bu yolla dənizdə anasını məhv etsin. Lakin 

onun bu cəhdi də bir nəticə vermədi və qadın üzə-üzə sahilə çıxdı. Anasının qasidi 

onun sağ qalması xəbərini gətirdikdə, o, qasidin cibinə xəncər qoydurdu ki, guya 

anası bu adamı qatil kimi onu öldürtdürməyə göndərmişdir. Neron həmin qasidi 

tutdurub, əl-qolunu bağlamağı, anasını isə öldürməyi əmr etdi ki, guya o, cinayətdə 

yaxalanmışdır. Oğlunu yüz cür hiylə ilə imperatorluğa gətirib çıxaran Aqrippina 

özünü öldürməyə məcbur oldu. Anasının öldürülməsindən sonra o, xalasını da 

öldürtdü.  

Neron Oktaviyadan sonra iki dəfə evlənmişdi. Oktaviyaya o çox soyudu və 

uşaqsız olduğuna görə onu boşadı, sonra sürgün etdi və nəhayət guya zinakarlıqda 

ittiham edərək edam etdirdi. Oktaviyanı boşadıqdan iyirmi gün sonra evləndiyi 

arvadını da özü bıçaqla vurub öldürdü.  

O, öz yaxın adamlarından heç kəsə aman vermirdi. Klavdinin digər qızını, 

sonralar ona ərə getmək istəmədiyinə görə, guya çevriliş hazırlamaqda 

günahlandıraraq edam etdirdi. Öz ögey oğlunu dənizdə batırtdı, təkcə ona görə ki, 

guya uşaq oynayarkən özünü sərkərdə və imperator adlandırıbmış. Öz tərbiyəçisi 

filosof Senekanı, dəfələrlə azad olunmaq və bütün var-dövlətindən əl çəkmək 

barədəki xahişlərinə baxmayaraq, özünü öldürməyə məcbur etdi. Seneka vannada 

uzanıb, öz vena damarını kəsib həyatla vidalaşdı.  

O, özünə qarşı olan iki sui-qəsdi açdırmışdı. Sui-qəsdçilər qorxudan hər şeyi 

etiraf etdilər və öz qüsurlarını ölümlə yumalı oldular. Məhkum olunanların uşaqları 

da Romadan sürgün edildi və zəhərlənməklə, yaxud da ac saxlanmaqla öldürüldülər.  

Bütün bunlardan sonra heç bir ölçü gözləmədən və heç nəyi ayırd etmədən, 

kimi istəsə, nəyə görə istəsə edam etdirdi. Buna görə bir dəfə kimsə sözarası dedikdə 

ki, "Mən öləndə qoy torpaq odda yansın" sözlərinə etiraz edərək demişdi ki, "Yox, nə 

qədər ki, yaşayıram!" Sonra o, 64-cü ildə açıqca Romanı yandırdı, konsulyarların 
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çoxu öz həyətlərində, imperatorun əllərində məşəl olan nökərlərini görmüşdülər, 

lakin heç kəs onlara mane olmağa cəsarət etməmişdi.  

Bu yanğın altı gün davam etdi və bədbəxt xalq özünə daşdan olan abidələrdə 

və sərdabələrdə sığınacaq axtarırdı. Saysız-hesabsız yaşayış binaları, qədim 

sərkərdələrin evləri, qədimdən qalan nə varsa hamısı yanırdı. Bu dəhşətli mənzərəyə 

Neron Metsenat qülləsindən tamaşa edirdi, özü də bundan həzz alırdı. Bu imkandan 

o, varlanmaq üçün də yaxşı istifadə etdi. Həm də yanğından xristianları təqib etmək 

bəhanəsi tapdı, aşkar şəkildə onları "bəşər irqinin nifrət olunanları" adlandırırdı. 

Belə bir iyrənc hökmdara xalq on dörd il dözdü. Qall üsyanı barədə isə o, bir 

neçə il əvvəl baş vermiş anasının qətl olunduğu gündə Neapolda eşitdi. Qalbanın 

İspaniyadan Romaya hərəkət etməsini eşitdikdə, onun bütün ümidləri boşa çıxdı. Nə 

qədər ruhdan düşsə də, o, kef məclislərindən və əyləncələrindən qalmırdı. Üsyanın 

başlanğıcında o, dəhşətli planlar cızırdı.  

Əyalət və qoşun rəislərinin hamısını o, öldürmək və dəyişdirmək istəyirdi ki, 

guya qəsdin iştirakçıları məhz onlardır, bütün sürgün edilənləri və Romada yaşayan 

qalları isə qırdırmağa çalışırdı. Bundan başqa bütün senat üzvləri qonaqlıqda 

zəhərlənməli, paytaxt yenidən yandırılmalı və küçələrə vəhşi heyvanlar çıxarılmalı 

idi ki, heç bir adam xilas ola bilməsin. Lakin bu niyyətlərinin uğurla həyata 

keçirilməsinə tam ümid bəsləmədiyinə görə, o, bunlardan vaz keçdi və qət etdi ki, 

qiyamçıların qabağına silahsız çıxıb göz yaşları ilə onları peşiman olmağa məcbur 

edəcəkdir. Sonra o, qoşun yığmaq barədə elan verdi. Lakin onun çağırışına heç kəs 

gəlmədi.  

O, bütün sahələrdə özünə nifrət qazanırdı, xüsusən çörəyin bahalanmasından 

qazanmaq istədikdə, ona qarşı kin daha da artdı. Bir dəfə aclıq vaxtı Aleksandriyadan 

gəmi gəlməsini xəbər verdilər, lakin məlum oldu ki, gəminin yükü taxıl yox, 

gimnastika yarışı üçün gətirilən qumdur.  

Bir az sonra digər qoşunların da qiyam etməsi xəbəri gəldi. Bu vaxt o, 

fikirləşirdi ki, ya xahişlə parfiyalıların və ya Qalbanın yanına getsin, yaxud da qara 

paltarda xalqdan aman diləsin ki, heç olmazsa Misirə canişin təyin olunmasına nail 

olsun. Lakin gecə yarısı o, durub gördü ki, mühafizəçiləri də onu tərk etmişlər. O, 

özünü öldürtməyə bir adam axtardı, lakin heç kəsi tapmadı. Sonra isə elə bir yer 

axtardı ki, orada onun fikirləşməyə imkanı olsun. Qul olmaqdan azad edilənlərdən 

biri Romadan dörd mil aralıda olan öz evini təklif etdi. Ayaqyalın, bir tunikada və 

plaşda olan Neron at üstündə ora yollandı.  

Onun cəmi dörd nəfər yol yoldaşı var idi, onlardan biri də toy edib aldığı Spor 

adlı oğlan idi. Elə yenicə yola düşmüşdülər ki, zəlzələ baş verdi və ildırım çaxmağa 

başladı. Yaxın düşərgədən ona ölüm arzu edən əsgərlərin səsi gəlib çatırdı, əsgərlər 

həm də Qalbaya uğur arzulayırdılar. Döngəyə çatanda onlar atları buraxdılar və 

kolluqlardan, tikanlıqlardan keçib villanın yanına gəldilər. Bu vaxt Nerona xəndəkdə 

gizlənməyi təklif etdikdə, o, diri-diri torpaq altında yaşamaqdan imtina etdi. Sonra o, 

ovucunda gölməçədən su götürüb içdi və dedi: "Bu da Neronun içkisi". Onun plaşını 

tikanlar cırmışdı. Sonra o balaca otaqda uzandı, bədəninin ölçüsünü götürüb, öz 

gözləri qarşısında özünə qəbir qazmağı tapşırdı. Bu vaxt ağlaya-ağlaya deyirdi: 

"Necə böyük artist məhv olur". Gətirilən məktubdan öyrəndi ki, Senat onu düşmən 

elan etmişdir və əcdadların qaydası üzrə edam etmək üçün onu axtarırlar. O, öyrəndi 
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ki, bu edam vaxtı cinayətkarı lüt soyundurur, başını qəliblə sıxır, bədəninə isə ölənə 

qədər çubuqla zərbə vururlar. Bundan qorxuya düşərək, özü ilə götürdüyü iki xəncəri 

əlinə alıb tiyələrini yoxladı, sonra yenidən gizlətdi ki, qismət saatı hələ gəlib 

çatmamışdır. Bu vaxt süvarilər yaxınlaşırdılar, onlara Neronu diri tutmaq 

tapşırılmışdı. Nəhayət o, öz müşavirinin köməyi ilə qılıncı boğazına soxdu. Bu vaxt 

gəlib çıxan senturion özünü elə göstərdi ki, ona kömək etmək istəyir. Neron yalnız 

bu sözləri deyə bildi: "Gecdir! Gör sədaqət necə şeydir" və bu sözlərlə o, canını 

tapşırdı. Öz yoldaşlarından o, xahiş etmişdi ki, onun başının kiminsə əlinə keçməsinə 

imkan verməsinlər, bədənini isə bütünlüklə yandırsınlar. Daim özünə ölməzlik və 

əbədi şöhrət arzu edən bu adam ölümündən sonra dəhşətli surətdə alçaldılacağından 

qorxurdu. O, 68-ci ildə 31 yaşında vəfat etdi, onun ölümü arvadı Oktaviyanı 

öldürdüyü eyni günə düşdü. Xalq onun ölümünü böyük sevinclə qarşıladı.  

Lakin həmişə olduğu kimi, quduzlara sitayiş, pərəstiş edən adamlar da tapıldı 

və belələri Neronun sərdabəsini gül-çiçəklə bəzəyirdi. Hətta Artabandan fərqli 

olaraq, Parfiya çarı Vologez ittifaqı bərpa etmək barədə elçilər göndərəndə, təkidlə 

xahiş etmişdi ki, Neronun xatirəsi hörmətlə yad edilsin. Nədənsə, sonralar da 

parfiyalılar Nerona hörmətlə yanaşmaqda davam edirdilər. Qəddar şəxsiyyətlər 

hamının nifrətini və kinini qazansa da, tək-tək pərəstişkarlara malik olur. Bir xalqa 

düşmən olan digər xalqlar isə öz rəqiblərinin qəddar tiranlarına böyük ehtiram 

bəsləyir, onun haqqında həqiqətdən çox-çox uzaq olan müxtəlif şirin xatirələr, 

maraqlı əhvalatlar uydurur, öz xalqının cəlladı olanı bir qayda olaraq ən mərhəmətli 

və rəhmdil hökmdar kimi qələmə verirlər. Öz xalqına zülm edənlər bu xalqın 

düşmənləri tərəfindən şəfqət və alicənablıq rəmzinə, əvəzolunmaz şəxsiyyət 

abidəsinə çevrilirlər.  

Tarix Roma imperatoru Neronun üzərinə qəddar monstr damğasını vurmuşdur, 

həm də onun ayağına, şübhəli şəhadətlər əsasında Romanın yandırılması və 

xristianların ilk dəfə təqib edilməsini yazır. Onun dəhşətli görünən ailə fonu da 

intsest (qan qarışdırıcı) əlaqə və qətllə ləkələnmişdir. Bütün bunlar heç şübhəsiz onun 

xarakterinin qeyri-stabilliyi ilə izah olunur. Onun ram edilməyən şöhrətpərəstliyi də 

az rol oynamamışdır, bu onun artistliyini və səhnə iddialarını da qidalandırırdı. 

Bütövlükdə bu keyfiyyətlər onun imperator nüfuzunun dayaqlarını uçururdu və onun 

vaxtından əvvəl ölümünün gəlib çıxmasına səbəb oldu. Bu ölümlə Yuli Sezarla 

başlanan Yuli-Klavdian sülaləsi də sona çatdı. İmperator elan olunanda isə onun hələ 

17 yaşı yox idi və o, ilk oğlan uşağı olan imperator idi.  

Neron hələ uşaqlıqdan ailədə ən mənfur və pozğun hadisələrin şahidi olmuşdu. 

Onu tərbiyə edən anası Kiçik Aqrippinanın ikinci əri zəhərlənib ölüdürüldükdən 

sonra, qanqarışdırıcı qaydada öz əmisi, imperator Klavdiyə ərə getmişdi. Aqrippina 

öz sələfi olan, Klavdinin arvadı Valeriya Messalinanın öldürülməsinə kömək etmişdi. 

Neronu hakimiyyətə gətirmək məqsədi ilə Klavdinin sarayında olan opponentlərini 

məhv etdi. 54-cü ildə Klavdinin özü də zəhərləndirildi və bu qadın öz işini 55-ci ildə 

Klavdinin oğlu Britannikin zəhərləndirilməsi ilə başa çatdırdı. Bundan əvvəl isə 

Neron öz uşaqlığını, anasının ruhi vəziyyəti qaydasında olmayan qardaşı, imperator 

Kaliqulanın təhlükəsi altında keçirmişdi və bu qorxulu dövr dayı olan imperatorun 

qətlə yetirilməsinə qədər davam etmişdi.  
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Belə şəraitdə tərbiyə alan Neron imperator taxt-tacına çıxdıqdan sonra özünü 

monstr kimi aparmalıydı. Lakin o, başlanğıcda özünü başqa cür apardı. İlk dəfə o, 

ölüm sənədini imzalayanda qışqırmışdı: "Niyə onlar necə yazmağı mənə öyrətdilər?" 

Neronun müasirlərinin təsvir etdikləri şəhadətlərə görə o, yaxşı görkəmə malik olan 

gözəgəlimli cavan oğlan idi, sifəti yumşaq zəif cizgilərə malik idi. Onun 

sakitləşməyən ruhu vardı və bütünlüklə dəhşətli anasının təsiri altında idi. Anasına 

heyran olan vaxtlarda belə, ondan dəhşətə gəlir və qorxurdu.  

Onun senatdakı ilk çıxışı yeni Qızıl Eranın əlaməti kimi hərtərəfli qaydada 

təriflənirdi. Həqiqətən də həyata keçirdiyi tədbirlər onun müdrik və ləyaqətli adam 

olduğunu göstərirdi. O, sirkdə qan axıdılmasına səbəb olan döyüşləri qadağan 

etmişdi, ən ağır cəzaya xitam vermişdi. Vergiləri azaltmışdı və qullara icazə vermişdi 

ki, ədalətsiz ağaları barədə mülki qaydada şikayət etsinlər. Onun əleyhinə epiqramm 

müəlliflərini, hətta ona sui-qəsd hazırlayanları əfv edirdi. Bu vaxt gizli mühakimələr 

də olduqca az idi. Senata daha artıq müstəqillik verilmişdi. Xəyanət barədəki qanun 

fəaliyyət göstərmirdi. Klavdi 40 senatoru ölüm cəzasına məhkum etmişdi. 54-cü ildə 

Aqrippinanın təhrik etdiyi qətllərlə, 62-ci il arasındakı Neron hökmranlığı dövründə 

buna bənzər şey olmamışdı. O, poeziyada, teatrda və qladiator döyüşlərinin əksinə 

olaraq atlyot tamaşalarında müsabiqə tətbiq etmişdi. Yəhudi tarixçisi İosifin xahişi 

ilə yəhudilərə kömək etmişdi. Bunların vasitəsilə o, belə niyyət güdürdü ki, onu dəli 

hesab edən qoca müəllimi və həmin vaxtlar məsləhətçisi olan Senekanın dediyi kimi, 

hər bir cinayətdə günahsız qalsın.  

56-cı ildən başlayaraq onun gecələr küçələrdə gəzməsi qalmaqalla 

nəticələnməli idi. Neronda həqiqi qəddarlıq 59-cu ildə öz anasını qətlə yetirməsi və 

62-ci ildə arvadı Oktaviyə ilə də eyni qaydada davranması vaxtı arasındakı 35 aylıq 

müddətə təsadüf edir. Anasının dəliliyi və oğlunun onun nəzarəti altından çıxmasına 

görə hiddətlənməsi, Neronu bu cinayətlərə gətirib çıxarmışdı. Oktaviyanın ölümünə 

səbəb isə Neronun senator, gələcək imperator Otonun gənc arvadı Poppeya Sabinaya 

vurulması olmuşdu. Bu qadın da 65-ci ildə öldü. Nəticədə o, partiritsian qadın olan 

Statilia Messalinaya evləndi.  

Neron öz hökmranlığını qeyri-adi artistlik iddialarına qurban verdi. O, özünü 

təkcə şair kimi deyil, həmçinin lira ifaçısı kimi əyləndirirdi. 60-cı ildən ictimai 

tamaşalar verməyə başladı. Sonra o, səhnəyə çıxır, hər cür rollarda çıxış edirdi. O, 

imperiyanı yaxşı qaydada tərk etmək istəyirdi ki, öz şairlik və musiqi istedadını 

reallaşdırsın. Bu vaxt deyirdi: "Onlar məndə olanlara valeh olacaqlar ki, mən 

necəyəm". Lakin onun bu iddiası məmnunluq tanımırdı və digər daha təhlükəli vəcdə 

gəlməyə məruz qaldı. Bu vaxt o, allah yaratmaq arzusuna düşmüşdü və deyirdi: 

"Bütün tanınan hökmdrlardan heç kəs bunu edə bilməzdi". Dəliliyin bu forması 

əslində dövrün messiyan xüsusiyyətinin ruhu ilə həmahəng idi. Bütün xalqlar: 

yəhudilər, yunanlar, suriyalılar, romalılar, hətta hindlilər və çinlilər yeni allahın 

gəlməsini gözləyirdilər. 63-cü ildən Neron yeni kultlara "Zorastrizm maqlarına və 

ezoterik iudaistlərə sitayiş etməyi planlaşdırmışdı. O, Roma xristianlarını ilk təqib 

edən oldu. Həmin dövrdə paytaxtda çox az sayda xristian var idi.  

Neronun hökmranlığı işlərində imperiya hökuməti bir sıra uğurlar qazandı. 

Onun generalı Qney Domitsi Korbulon Ermənistanda faydalı məskunlaşma həyata 

keçirdi. Bu ölkə uzun müddət Romanın suzereniteti altında idi. Roma bu vaxt 
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hökmdar Tiridatı tanısa da, onu məcbur etdi ki, Romaya gəlib, öz tacını Neronun 

əlindən alsın. Bu Ermənistanı Parfiyaya qarşı bufer dövlət kimi saxladı.  

Lakin əyalətləri idarə etmək elə də asan deyildi. 61-ci ildə Britaniyada qalxan 

qiyama kraliça Boudikka başçılıq edirdi. İudeyada başlanan üsyan 66-cı ildən 70-ci 

ilə qədər davam etdi. Bu dövrdə Neron artıq çoxlu əleyhdarlara malik idi. 65-ci ildə 

Pison ailəsinin böyük qəsdi aşkar edildi. Bu qəsdə onun çoxlu düşmənləri - 

senatorlar, rıtsarlar (atlılar), zabitlər və filosoflar cəlb edilmişdi. Lakin imperator heç 

bir panikaya yol vermədi. Qullar, öz ağalarının hazırladığı qəsd barədə xəbərdar 

etməklə, onu təhlükədən kənarda saxlamışdılar. Neron öz güzəşt qaydasındakı 

münasibətinə son qoymadı. 41 qəsdçidən 18-i, o cümlədən şair Lukan və filosof 

Seneka öldürüldü. Bu mərhəmətin baş verməsində qaydanın və ya qorxunun təsiri 

olmuşdu. Digər qəsdçilər isə ya sürgün edildi, ya da əfv edildi.  

66-cı ilin sonunda o, Yunanıstana uzun müddətli səfər etdi, buranı o, "allahlar 

ölkəsi" adlandırırdı. Bu vaxt 5 ay ərzində o, Romadan kənarda oldu və özünün 

paytaxtda olmadığı dövrün konsulluğunu qul olmaqdan azad etdiyi adamlardan 

birinə tapşırmışdı. 

O, vətənə qayıtdıqdan sonrakı dörd ay ərzində - 66-cı ilin fevralından iyununa 

qədər - onun qəribə ağılsız hərəkətləri nəticəsində təkcə onu Antixrist adlandıran 

xristian yəhudilərini deyil, həm də təhqir etdiyi senat üzvlərini, patristsiləri, xüsusən 

böyük Roma ailələrini özünə qarşı düşmənçiliyə qaldırdı. Hətta legion əsgərləri, 

Sezarın nəslindən olan bir adamı qədim yunan qəhrəmanlarının rolunda gördüklərinə 

görə narazılıq etmişdilər. Ona qarşı qiyam qaldıran leqat Qay Yuli Vindeks demişdi: 

"Mən səhnədə onu hamilə qadın rolunun ifaçısı kimi və həm də onu edam etməli olan 

qulları gördüm".  

Qiyamlar imperiyanın hər tərəfində qaynayırdı. Əyalət valisi Servi Sulpitsi 

Qalbanın İspaniyada, Vindeksin Qalliyada qiyamları baş verdi. Şərq sərhədlərində də 

qiyamlar baş verirdi, lakin Neron bütün bunlara gülürdü. Tədbir görmək, hərəkət 

etmək əvəzinə o, himn yazırdı. O, öz keşişlərini yüngül qalxanla silahlandıraraq 

deyirdi: "Mən yalnız görünəcəyəm və Qalliyada sülhü bərpa etmək üçün 

oxuyacağam". 

Bu vaxt legionlar Qalbanı imperator etdilər və Senat Neronu qulun ölümü 

formasındakı ölümə məhkum etdi. Bu çarmıxa çəkilmək və şallaqla döyülməklə 

ölüm idi. Pretorian mühafizəsi onu tərk etdi və onun qul olmaqdan azad etdiyi 

adamlar Ostiyada hazır saxladıqları gəmilərə doluşmaq üçün ora yollandılar. O, 

şəhərdən qaçmağa məcbur oldu. Svetoniyə görə o, boğazına xəncəri soxmaqla, özünü 

intihar etdi. Xristian məşuqəsi Akte, mərhumun arzusuna uyğun olaraq, onu dini 

qaydada, ağ kəfəndə dəfn etdi.  

İmperatorlar Oton və Avl Vitelli onun xatirəsini şərəfləndirdilər və 20 il 

ərzində xalq onun təsvirinə məftun olurdu. Tarixçilər Plutarx və İosif "onun xatirəsini 

ləkələyən böhtanlara" qarşı etiraz etdilər, lakin bunlar əbəs idi. Trayan və sonrakı 

imperatorlar onun xatirəsini lənətlədilər, onun əsərlərini məhv etdilər. Lukanın, 

Plutarxın və Rustinin, həmçinin onun hökmranlıq dövrünü təhlil edən digər 

yazıçıların əsərləri də məhv edildi. Bu imperatorların dövründə Tatsit, Svetoni və 

sonralar Dion Kassi Neronun bu gün məlum olan bioqrafiyalarını yazdılar.  
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68-ci ildə Neronun ölümündən sonra başlanan vətəndaş müharibəsində bir-

birinin ardınca taxt-taca iddia edənlər - Qalba, Oton və Vitelli qısa müddətdə 

imperator oldular. 69-cu ildə Vespasianın hakimiyyətə gəlməsi ilə bu vətəndaş 

müharibəsi də başa çatdı.  

Nerondan sonra imperator Qalba oldu. Servi Qalba İspaniyada Yeni 

Karfagendə məhkəmə apararkən, Qalliyadakı üsyan barədə xəbər tutdu. Sonra ondan 

xilaskar kimi çıxış etməyi xahiş etdikdə, o, bu təklifi qəbul etdi. O, tribunaya çıxanda 

dövlətin vəziyyəti haqqında qəmgin nitq söylədi və bu vaxt onu imperator kimi 

salamladılar. O, isə özünü Senatın və Roma xalqının leqatı adlandırdı.  

Yolda ona Romadan gələn qasidlər Neronun özünü öldürdüyünü xəbər 

verdikdə, hamı ona and içdi və leqat rütbəsindən imtina edib, o, Sezar adını qəbul 

etdi. Bir çox hərəkətlərinə görə ona yaxşı hökmdar kimi baxmağa başladılar. Lakin 

onun üzərində üç adamın xüsusi nüfuzu var idi və o, bu yaramazların istəyi ilə 

hərəkət edirdi. Hər iki ali zümrədən olan görkəmli vətəndaşları o, kiçik bir şübhə ilə 

məhkəməsiz edam etdirirdi. Bu hərəkətləri ilə o, hamının narazılığına səbəb oldu, 

daha çox isə ona əsgərlər nifrət edirdilər. Çünki hərbi rəislər onlara görünməmiş 

mükafat vəd etmişdilər. Lakin ona qiyabi and içən bu əsgərlər qarşısında o, öz vədini 

yerinə yetirməmişdi və onunla öyünürdü ki, əsgərləri satın almağa yox, yığmağa 

öyrənmişdir. Bununla da o, bütün əyalətlərdə olan əsgərləri özünə qarşı qoymuşdu. 

Ona görə də ona sui-qəsd hazırlanırdı. Bir az sonra o, öyrəndi ki, Oton düşərgəni 

tutmuşdur. Çoxları ona ora tələsməyi təkid etsə də, o, sarayda qalmağı qərara aldı. 

Lakin qəsdçilər onu saraydan çıxarmaq üçün yalançı şayiələr yayırdılar və o, buna 

inanıb sarayı tərk etdi. Öz təhlükəsizliyinə əmin olub o, küçəyə çıxdı və bir əsgər ona 

lovğalıqla xəbər verdi ki, Otonu öldürmüşdür. İmperator təkcə onu soruşdu ki, kimin 

göstərişi ilə.  

O, Foruma çatanda atlılar camaatı dağıdıb, onu öldürmək üçün imperatora 

yaxınlaşdılar və çaparaq onun üstünə cumub, qılıncdan keçirdilər. İlk anda o, qışqırdı 

ki, silahdaşlar, siz nə edirsiniz? Mən sizinəm, siz də mənim və hətta hədiyyə vəd etdi. 

Həm də belə deyirlər ki, o, özü öz boynunu qılıncın zərbəsinin altına verdi. Heç kəs 

ona kömək etmək istəmədi. Bir əsgər isə onun başını kəsib, gətirib Otona verdi.  

Digər Roma imperatorları kimi o da pozğun əxlaqa malik idi, daha çox yaşlı və 

möhkəm kişilərə meyl göstərirdi. O, yeddi ay hökmdarlıq etdikdən sonra ömrünün 

73-cü ilində öldü. Senat imkan düşən kimi ona öldürüldüyü yerdə heykəl qoymaq 

barədə qərar qəbul etdi. Lakin Qalbanın İudeyaya onu öldürmək üçün İspaniyadan 

qatil göndərməsinə görə, Vespasian bu qərarı ləğv etdi.  

Onun yerinə imperatorluğu Oton ələ keçirdi. Oton kvestor (kvestor xəzinəyə 

müdirlik edir, maliyyə kitablarını aparır, yürüşdə konsulu müşayiət edirdi) rütbəsində 

əyaləti on il ərzində idarə edirdi və Nerona qarşı intiqam almaq anı gəlib çıxdıqda, o, 

Qalbaya qoşulmuşdu. O, gözləyirdi ki, Qalba onu oğulluğa götürəcəkdir. Lakin bir 

dəfə Neronu tərk edən Oton, indi Qalbanı öldürməyə hazır idi. Öz əlaltıları onu 

Forumda gözləyəndə o, Qalbanın yanına gəldi və sonra şərti işarə kimi ona dedilər 

ki, memarlar gəlmişdir. O, çıxdı ki, guya almaq istədiyi evə baxmalıdır və 

şərtləşdikləri yerə getdi, oradan isə gizlicə düşərgəyə yollandı. Yolda onu çiyinlərinə 

aldılar, qışqırıq və şən nidalar altında imperator kimi salamladılar. Düşərgədəkilər 

onlara qoşuldular və buradan o, Qalbanı öldürməyə adam göndərdi. Axşam düşəndə 



 209 

o, Senata gəldi və dedi ki, onu küçədən qaçırıb güclə hakimiyyəti qəbul etməyə 

məcbur etdilər. Sonra isə o, saraya getdi. Onu təbrik edənlər və qaragüruh ona Neron 

adını verdi və o, buna narazılıq etmədi. Hətta özünün ilk fərmanlarını və əyalətlərin 

canişinlərinə məktublarını o, bu adla imzalayırdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, o, 

Neronun heykəlini və təsvirlərini bərpa etməyə icazə verdi.  

Elə bu vaxtlarda Almaniyadakı legionlar Vitelliyə and içdilər. Bu vaxt Oton 

qasidlər vasitəsilə Vitelliyə təklif etdi ki, onunla birgə hökmdar və onun kürəkəni 

olsun. Lakin müharibə artıq qaçılmaz idi və Vittelinin göndərdiyi qoşunlar 

yaxınlaşırdı. Oton gəmidə silah gətirtmək istədi, lakin axşam silahı götürən əsgərlər 

xəyanətdə şübhələnib, həyəcan qaldırdılar və Senatı cəzalandırmağı tələb etdilər. 

Tribunlar mane olmaq istədikdə, onların bəzilərini öldürdülər və imperatoru axtarıb 

tapdılar. Sonra Oton yürüşə yollandı. Üç döyüş apardı və Betriakda keçirilən axırıncı 

döyüşdə hiyləgərlik yolu ilə o, darmadağın edildi. Belə ki, ona danışıq aparmaq 

ümidi verdilər və əsgərlər silahsız barışığa çıxdıqda və bir-birini salamladıqda, döyüş 

başlandı. Bu vaxt Oton ölmək qərarına gəldi və buna bir əsgərin nümunəsi kömək 

etdi. Əsgər məğlubiyyət xəbərini gətirmişdi və ona heç kəs inanmadıqda, onu qorxaq, 

fərari adlandırdıqda, əsgər qılıncın üstünə atılıb özünü öldürdü. Bu Otonun lap 

yanında baş vermişdi. O, artıq ölməyə hazır olanda səs-küy eşitdi və dedi ki, qoy bir 

gecə də ömrümüzü uzadaq. Sonra o, iki xəncər çıxarıb onları yoxladı və yastığının 

altında gizlətdi. Sübh vaxtı o, yuxudan ayılıb sol döşünə vurduğu zərbə ilə özünü 

öldürdü. Onu ləngimədən dəfn etdilər. O, vur-tut 95 gün hökmdarlıq etmişdi və 

öləndə otuz səkkiz yaşı vardı. Əsgərlərin çoxu onun ölümündən kədərləndi. Bəziləri 

isə hətta özünü öldürdü. Ona nifrət edənlər də onu tərifləməyə başladı. Bu 

qaragüruhun fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biridir. Hətta camaat danışırdı ki, o, 

Qalbanı, hakimiyyəti tutmaq üçün deyil, azadlığı və respublikanı bərpa etmək üçün 

qətlə yetirmişdi.  

Vitellinin atası Lutsi Vitelli konsulluğa nail olduqdan sonra Suriyaya canişin 

təyin edilmişdi. İmperator Klavdi dövründə o, daha iki dəfə konsul və bir dəfə senzor 

olmuşdu. O, Aqrippinanın Klavdiyə ərə getməsi kimi qanun və qaydalara zidd olan 

bir tədbirin baş tutmasında xüsusi canfəşanlıq göstərmişdi. Sonra isə Klavdinin 

Britaniya yürüşü vaxtı dövlətin qayğılarını öz üzərinə götürmüşdü. O, xüsusi 

yaltaqlıq qabiliyyətinə malik idi. O, Messalinanın ayaqqabılarını, qadının ona bir 

mərhəməti kimi əlilə soyundurub, sağ sandaliyasını döşündə gəzdirirdi. Klavdini 

yüzillik oyunlar münasibəti ilə təbrik edəndə demişdi ki, sənə bunu dəfələrlə bayram 

etməyi arzu edirəm. O, iflicdən ölmüşdü və iki oğul qoyub getmişdi.  

Onun oğlu, imperator Avl Vitelli uşaqlığını və erkən gəncliyini Kapridə, 

imperator Tiberinin əyləndiyi oğlan uşaqlarının arasında keçirmişdi. Belə söhbət 

gəzirmiş ki, onun sifətinin gözəlliyi onun atasının yüksəlməsinə şərait yaratmışdı. Bu 

eyibləri, sonralar onun özünün də sarayda yüksəlməsinə yol açmışdı. O, xüsusən 

Neronun çox xoşuna gəlirdi. Qalba isə onu Aşağı Almaniyaya təyin etmişdi. 

İmperatora düşmən münasibəti bəsləyən qoşunlar qiyama hazır olduqda, onu sevinclə 

qarşıladılar ki, yeni rəis üç dəfə konsul olan adamın oğludur və böyük ümid verə 

bilər.  
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Bir ay keçməmiş əsgərlər onu yataqdan çıxardıb imperator kimi salamladılar. 

Yuxarı əyalətlərin qoşunları da onu müdafiə etdilər, ümumi xahişlə o, Germanik 

ləqəbini qəbul etdi. Sezar adından isə həmişəlik imtina etdi.  

Tezliklə Qalbanın öldürüldüyü məlum oldu və Vitelli Almaniyadakı işlərini 

qaydaya salıb öz qoşunlarını yarı böldü ki, bir hissəsini Otona qarşı göndərsin, 

digərini isə özü aparsın. Betriakdakı qələbə və Otonun həlak olması xəbərini o, 

Qalliyada olarkən eşitdi. Ləngimədən o, bir ediktlə bütün özünü pis aparan pretorian 

kohortalarını - imperator qvardiyasını buraxdı və onlara silahlarını tribunlara təhvil 

verməyi əmr etdi. Qalbanın öldürülməsinə kömək edən adamları isə tapıb edam 

etməyi tapşırdı. Bir çöldə döyüşdə həlak olan cəsədlərin çürüdüyünü görəndə, Vitelli 

demişdi ki, düşmənin cəsədi yaxşı iy verir, ancaq vətəndaşın cəsədi daha yaxşı iy 

verir.  

Romaya o, truba sədalarının altında daxil oldu. O, burada ali pontifik rütbəsini 

qəbul etdi. On il müddətinə qabaqcadan vəzifələrə adamları təyin etdi, özünü isə 

ömürlük konsul adlandırdı.  

Vitelli hökmdarlıq etməyə başlayanda ən pis adamların təsiri altına düşdü. Bir 

cavan, oğlanla o, qarşılıqlı pozğunluqla məşğul olurdu. Hər şeydən çox isə o, 

qarınqululuğu və qəddarlığı ilə fərqlənirdi. Kimisə cəzalandırmaq və edam etmək, 

onun üçün həzz mənbəyi idi. Görkəmli adamlara, öz həmyaşıdlarına və məktəb 

yoldaşlarına o, yaltaqlanırdı, hətta guya vəzifəsini də onlarla yarı bölməyə hazır idi. 

Sonra isə yüz cür məkr və hiyləgərliklə onları qətlə yetirirdi. Birinə su içmək 

istəyəndə, soyuq suyun içində hətta zəhər vermişdi. Bir dəfə bir adam barədə bu 

adamın iki oğlu xahiş edəndə, imperator onları ataları ilə bir yerdə edam etdirdi. 

Anasını öldürməkdə də ondan şübhələnirdilər, deyirdilər ki, xəstə olanda anasına 

yemək verməməyi tapşırıbmış.  

Hakimiyyətinin səkkizinci ayında qoşunlar ona qarşı çıxış etməyə başladılar. 

Düşmən həm quru, həm dəniz yolu ilə irəlilədikdə, o, qardaşını donanma ilə onlara 

qarşı göndərdi, piyadalara qarşı isə Betriakdakı qələbənin iştirakçısı olan qoşunları 

göndərdi. Lakin hər yerdə onun qüvvələri ya darmadağın edilir, yaxud da ona 

xəyanət edirdilər. Bu vaxt o, İudeyada vuruşan sərkərdə Vespasianın qardaşı, şəhərin 

prefekti Sabinə müraciət etdi ki, öz həyatını salamat saxlaya bilsin. Sarayın 

pilləkənlərindən o, döyüşçülərə elan etdi ki, öz iradəsinin əleyhinə olaraq öz 

üzərindən vəzifələri götürür. Bu narazı səslərlə qarşılandı və ona görə o, çıxışını 

saxladı. Gecə keçdikdən sonra, sübh vaxtı göz yaşı axıda-axıda həmin sözləri 

yenidən təkrar etdi. Kütlə yenə narazılığını bildirib, ondan cəsarətli olmağı tələb etdi. 

Bu vaxt onda ruh yüksəkliyi yarandı. O, qəflətən Sabinin üzərinə cumub, onları 

Kapitoliyə sıxışdırdı və Yupiter məbədlərini yandırdı, özü isə bu səhnəyə böyük 

sevinclə tamaşa edirdi. Bir az sonra o, öz əməllərindən peşiman oldu. Sonra o, 

Senatdan xahiş etdi ki, elçiləri və vestalkaları göndərsinlər, sülh xahiş edilsin. 

Sabahısı günü o, cavab gözlədikdə, xəbər verdilər ki, düşmənlər yaxınlaşır. Bu vaxt 

o, saraya çəkildi, saraydan hamı qaçmışdı. O, bir kəməri qızılla doldurub kiçik bir 

otaqda gizləndi və qapıya it bağladı. Əsgərlər saraya daxil olanda, onu sığınacaqdan 

çıxardılar və soruşmağa başladılar ki, Vitelli haradadır. Onlar üzdən onu tanımırdılar. 

O, yalan danışmağa başladı və bu vaxt onu tanıdılar.  
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O, qışqırmağa başladı ki, onu məhbəsdə saxlasınlar, çünki o, Vespasianın 

həyatı üçün mühüm olan bəzi şeyləri ona deyəcəkdir. Sonra onun əllərini bağladılar 

və boynuna həlqə salıb, yarım çılpaq vəziyyətdə Foruma sürüklədilər. Onu yol boyu 

camaat ələ salırdı. Nəhayət, işgəncə verib, zərbələr altında onu öldürdülər. Cəsədini 

isə qırmaqla sürüyüb, Tibr çayına atdılar. O, ömrünün 58-ci ilində öz oğlu və qardaşı 

ilə birlikdə həyatdan getdi.  
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FLAVİ İMPERATORLARI 

 

Qısa müddətdə üç imperator həlak olduqdan sonra hakimiyyəti Flavilər nəsli 

öz əlinə keçirdi. Onun ilk nümayəndəsi Vespasian oldu. Tit Flavi Vespasian, b.e. 69-

cu ilindən 79-cu ilinədək Romanın imperatoru oldu. O, hakimiyyətə öz yolunu hərb 

sahəsində fərqlənməyinə və imperiyanın şərq yarısındakı orduların onu müdafiə 

etməsinə görə qazanmışdı. Onun əcdadlarından heç kəs senator olmamışdı və 

beləliklə o, romalıların yeni sülalə adlandırdıqlarından ilk imperator idi. Onun ən 

böyük uğuru, Neronun ölümündən sonra baş verən vətəndaş müharibəsinə son 

qoymaqla, siyasi stabilliyi bərpa etmək və yeni sülalə yaratmaq idi.  

Vespasian b.e. 9-cu ilində Sabin ölkəsində, Reatidə, indiki Ristidə anadan 

olmuşdu. Onun atası Flavi Sabin, Vespasian anadan olandan az sonra ölmüşdü. O, 

rıtsar olmaqla vergi yığan idi. Anası Vespasia Polla isə cəmiyyətin atlı zümrəsinə 

daxil idi, onun qardaşı senat üzvü olmuşdu. Uşaq yaşlarında Vespasian böük qardaşı 

Flavi Sabinin kölgəsində qalırdı, 48-ci ildə o, Dunayda mühüm komandanlığa 

yüksəlmişdi və Neronun vaxtında bir neçə illiyə Romanın prefekti olmuşdu. Qardaşı 

senata daxil olduqdan sonra Vespasian tərəddüd etsə də, onun karyerasında ləngimə 

baş vermədi. Hərbi xidmətindən və Yunanıstanda kvestorluq etdikdən sonra o, 39-cu 

ildə pretorluğa yüksəldi. Həmin ildə onun oğlu Tit anadan olmuşdu.  

Vespasian hökmranlıq edən Kaliqulanın xoşuna gəlməyə çalışırdı və Klavdinin 

hökmranlığı dövründə o, azad olunmuş adam olan qüdrətli Nartsissin rəğbətini 

qazandı. O, II Avqusta legionunun komandanı oldu. Bu legion 43-cü ildə Britaniyaya 

müdaxilədə iştirak etdi. O, Uayt adasını işğal etdi və Devonun qərbindəki tayfaları 

təslim etdi, 20-dən artıq "şəhəri" işğal etdi. Bu müvəffəqiyyətlərinə görə o, triumf 

şərəfi ilə mükafatlandırıldı. O, 51-ci ildə konsul oldu. 54-cü ildə Klavdi öləndə 

Nartsissin nüfuzu heçə endi və o, özünü öldürməyə məcbur edildi. Bir müddətə 

Vespasian yeni təyinat almadı.  

63-cü ilə yaxın o, prokonsulluğu üçün Afrikanı ələ keçirməyə nail oldu. 

Burada sərt maliyyə tədbirləri onu qeyri-populyar etdi. Onun şəxsi varlanması barədə 

heç bir şübhə yox idi və ömrünün sonunadək onun üzərində "xəsis" reputasiyası 

qaldı.  

66-cı ilin payızında o, Neronu Yunanıstana müşayiət etdi. Burada o, kifayət 

dərəcədə diqqətli olmadığından, imperatorun artistlik etdiyi tamaşalarda yatırdı. 

Lakin bu hərəkəti onun yeni təyinatına mane ola bilmədi. 67-ci ilin fevralında 

İudeyada yəhudi qiyamına qarşı komandan təyin edildi. Bundan əvvəlki illərdə 

romalılar burada iki ağır məğlubiyyətlə üzləşmişdi. Təyinat müstəsna xarakter 

daşıyırdı, çünki İudeyada heç vaxt qarnizon xidmətini legion qüvvələri yerinə 

yetirməmişdi. Həm də o vaxtlar Şərqdə belə bir fikir meydana gəlmişdi ki, İudeyadan 

çıxanlar dünyaya sahib olacaqlar.  

Vespasian təhlükəsiz adam hesab olunurdu. Yüksək dərəcədə səriştəli general 

olsa da, Neron hökumətinin çağırışı ilə onun qələbələr qazanması, demək olar ki, heç 

kəsin ağlına gəlmirdi. Neron nə qədər ki, sağ idi, əslində bu diaqnoz düzgün idi. 

Vespasian 67-68-ci illərdəki iki uğurlu kampaniya həyata keçirdi, Yerusəlim istisna 

olmaqla bütün İudeyanı tutdu. Lakin 68-ci ilin iyununda Neron öləndə, o, döyüşü 

dayandırdı.  
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Bu fasilə təəccüblü idi və onunla əlaqədar idi ki, həmin dövrdə o, vasitəçi kimi 

oğlu Titlə birlikdə qonşu Suriyanın valisi olan Qay Litsini Mutsianla danışıqlar 

aparıb, mövcud problemləri həll edirdi. Onların hər ikisi artıq hakimiyyət üçün tələb 

olunan qiymət barədə ediləcək təklifə ümid bəsləyirdi. Vespasian özünü elə 

göstərirdi ki, o, yəhudilərə qarşı sonrakı əməliyyatların aparılması barədə yeni 

imperator Qalbadan göstəriş gözləyir. Vespasian mahiyyət etibarilə Qalbanı qəbul 

etməyi qərara aldı. O, özünü sakit aparırdı və Titi Qalbanı təbrik etməyə göndərdi.  

Qalbanın 69-cu ilin 15 yanvarında öldürülməsi xəbəri Titə Korinfdə çatdı və o, 

geri qayıtdı ki, Vespasianla Mutsian arasındakı nəticələri məlum olmayan 

danışıqlarda iştirak etsin. Bu vaxt İtaliyadakı vətəndaş müharibəsi labüd idi, lakin 

Vespasian nəzərdə tutulan iki şəxsdən: Oton və Vitellidən çağırış gələcəyinə ümid 

edirdi. Otonun 16 apreldəki məğlubiyyəti və intiharından sonra o, özünə dəstək 

toplamağa başladı. İyulun 1-də güman ki, hazırlanan qəsd nəticəsində, iki Misir 

legionu onu imperator elan etdi, sonrakı günlərdə Suriya və İudeya legionları onlara 

qoşuldu. Vespasian yayın ortalarında yəhudilərə qarşı öz dayağı hesab etdyi kiçik 

kampaniyanı apardı. Sonra Aleksandriyaya yollandı ki, özü Romanı taxılla təchiz 

etsin. Avqust ayında isə Dunay orduları açıqca ona dəstək verdilər. Onların legion 

komandalarından biri Antoni Prim beş legionla İtaliyaya daxil oldu, Kremon 

yaxınlığında Vitellinin başlıca qüvvələrini darmadağın etdi və şəhəri qarət etdi. 

Sonra o, qalibiyyətli qaydada cənuba hərəkət etdi, dekabrın 20-də Romaya girdi. Elə 

bu vaxt Vitelli öz qoşunlarının əsgərləri tərəfindən öldürüldü. Lakin Antoni gec gəlib 

çıxdığından, Vespasianın qardaşı Sabinin edam edilməsinin qarşısını ala bilməmişdi.  

Vespasian Antoniyə heç bir təşəkkür ifadə etmədi. Axırıncının bəxti onda 

gətirməmişdi ki, Mutsian tezliklə Romaya gələ bildi və hakimiyyətin yüyənini öz 

əlinə aldı.  

Dekabrın 21-də Vespasianın mövqeyi senat tərəfindən təsdiqləndi. Lakin o, öz 

rolunun hərbi mənbəyə malik olması düşüncəsində tam səmimi idi. Buna görə də o, 

öz səlahiyyətlərini qoşunların onun üzərinə vəzifə qoyduğu vaxtdan, yəni 1 iyuldan 

hesablayırdı. Hansı ki, bu vaxt hələ Vitelli özünün senat tərəfindən imperator təsdiq 

edilməsini gözləyirdi. Vespasian qanunla bir sıra səlahiyyətlər aldı.  

O, hər dəfə konsulluğunu qısa müddətdə icra edirdi, hökmranlığı dövründə iki 

il istisna olmaqla, səkkiz il ərzində hər il konsul seçilmişdi. Sonrakı konsulluqları o, 

oğlanları Titə və Domitsiana vermişdi. O, ordusu tərəfindən imperator kimi 

"salamlanmasını" qəbul etdi və Titə ona şərik çıxmağa icazə verdi. Bütün 

hökmranlığı dövründə ona təlqin edirdilər ki, oğlanları onu əvəz edəcəkdir, özü də 

hakimiyyət birindən sonra digərinə keçəcəkdir. Titin oğlan övladı yox idi və bu yəqin 

ki, irsi varislik olacaqdı.  

70-ci ilin oktyabrında Vespasian Aleksandriyadan Romaya qayıtdı. Misirdə 

olarkən o, yığılan pulun artırılması məsələləri ilə məşğul oldu. Onun bu tələbi 

imperiya mülklərinin möhtəkirlərə satılması ilə müşayiət olundu. Bu misirlilər 

arasında ciddi narazılığa səbəb oldu. Lakin belə reaksiya onun üçün heç də yeni 

məsələ deyildi. O, təhqiramiz münasibətlə də üzləşməli olmuşdu. Atası Sabin edil 

olanda, (edil şəhərin abadlığı, ərzaqla təmin olunması, şəhərdə qaydaların mühafizəsi 

və ictimai bayramların təşkili ilə məşğul olan Roma magistratı idi), küçələrin 

təmizliyinə lazımi fikir verilmədiyinə görə narazı qalan imperator Kaliqula əsgərlərə 
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göstəriş vermişdi ki, zibili onun toqasının içinə töksünlər. Vaxtilə imperator 

tərəfindən təhqir olunan adamın oğlu imperator olmuşdu, hələ edilin nəvələri də bu 

titula yiyələnəcəkdilər. Vespasianı belə narazılıqlar həyəcanlandırmırdı. O, yaxşı 

bilirdi ki, bu dövrdə Romadakı hakimiyyəti, əslində yalnız ordu və pretorian 

kohortası kimə istəsə verir. 

Vespasian Romaya gəldikdə iudeylər üzərindəki qələbəsinin triumf mərasimini 

keçirdi. O, çalışırdı ki, zəifləmiş dövləti möhkəmlətsin. Bir sıra kiçik ellin 

dövlətlərinin azadlığını ləğv etdi. Bu vaxt paytaxt özü də yanğınlardan və 

dağıntılardan pis vəziyyətə düşmüşdü. O, boş qalan sahələri, binalar tikdirmək üçün 

bu arzuda olan adamlara payladı. O, senata fərman təklif etdi ki, özgə qulu ilə intim 

əlaqədə olan hər bir qadın, özü qul qadın hesab edilsin.  

Təkcə onu pulpərəstliyinə görə tənqid edirdilər. O, ağır vergilər qoyurdu, 

əyalətlərdən alınan vergiləri isə iki qat artırdı. O, əşyaları alırdı ki, sonra onları baha 

qiymətə satsın. O, adamlara vəzifələri də, müttəhimlərə bəraət verməsini də pulla 

satırdı. Ən yırtıcı məmurları o, irəli çəkirdi ki, onlar daha yaxşı varlansınlar, sonra isə 

onları mühakimə etsin. Belə deyirdilər ki, o, məmurlardan hamam lifi kimi istifadə 

edir, quru lifə islanmaq imkanı verir, nəm lifi isə sıxır.  

Onun acgözlüyünü söyən qoca çoban, imperator Vespasian tərəfindən 

tutulanda, təmənnasız buraxılmasını xahiş etmişdi və rədd cavabı alanda demişdi: 

"Tülkü tükünü dəyişsə də, xasiyyətini dəyişməyib!" 

Bununla yanaşı o, bütün zümrələrə qarşı əliaçıq idi. Lakin özünün xəsislik 

eybini malalaya bilmirdi. Öləndə onun hərəkətlərini təsvir edən aktyor, dəfn 

mərasiminin on milyona başa gələcəyini eşitdikdə, Vespasianın dilindən demişdi: 

"Mənə on min verin və məni lap Tibrə atın". 

Bu xəsisliyi əslində Romanın varlanmasına yaxşı xidmət göstərirdi. Vespasian 

tərəfindən ictimai fondlara cəlb edilən pulların məbləğini müəyyən etmək mümkün 

deyildi. Lakin o, öz Forumunu və sülh məbədini tikdirmək iqtidarında idi. Bundan 

əlavə Neronun "Qızıl evi"nin bünövrəsi üzərində Kolizeyi tikməyə başladı və hər 

şeydən əlavə Kapitolu bərpa etdi. Svetoni yazırdı ki, Vespasianın bütün hökmranlığı 

dövründə onun möhkəm siyasəti "büdrəyən dövlətdə ilk olaraq stabilliyi bərpa etmək 

və sonra onu bəzəmək" idi. Lakin tikililərinə sərf edilən böyük məbləğlərə və 

ehtiyacı olan dostlarına göstərdiyi əliaçıqlığına baxmayaraq, o, xəzinədə böyük izafi 

məbləğdə pulu öz varislərinə irs kimi qoyub getdi. Bu stabillik ruhunda o, hərbi 

işlərlə məşğul olmağa başladı. 68-69-cu illərin hadisələrindən sonra ordularda 

intizamı bərpa etmək birinci dərəcəli vəzifə idi. Bu dövrdə tez-tez baş verən dövlət 

çevrilişlərindən əsgərlər pozulmuş və tam həyasızlaşmışdılar. Ona görə də o, 

Vitellinin əsgərlərinin çoxunu ordudan tərxis etdi və cəzalandırdı. O, qayda yaratmaq 

üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi. Hələ Vespasianın Romaya dönüşündən əvvəl 

Mutsian pretorian mühafizəçilərinin sayını azaltmışdı, onların sayını bir az əvvəl 

Vitelli artırmışdı. Mühafizəçilərin tərkibi əvvəlki ölçüyə gətirildi. Sərhədlərdəki 

Vitelli uğrunda vuruşan legionlar yenidən qruplaşdırılıb, təhlükəli mövqelərdən 

uzaqlaşdırıldı. Ən mühüm dəyişikliklər Şərqdə  baş verdi, burada Vespasian Suriyada 

sadə ordu saxladı, ümumilikdə atlı legiondan ibarət üç ordu Kappadokiya, Suriya və 

İudeyada yerləşdirildi. Yerusəlimi 70-ci ilin avqustunda zəbt etməklə Tit yəhudilərlə 

müharibəyə effektli qaydada son qoydu.  
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Lakin elə həmin vaxt Vespasianın əmisi oğlu Petili Sereal Reynlandda qorxulu 

qiyam qaldırdı. Bir sıra sərhədləri yenidən yaxşılaşdırmaq üçün yol açıldı. 

Britaniyada daha mühüm irəliləyiş oldu. Şimali İngiltərədəki Briqantina krallığı 

əyalətə çevrildi. Uelsin sakitləşdirilməsi başa çatdı və 78-ci ildə general Qney 

Aqrikola özünün yeddi illik valiliyinə başladı. Bu Roma ordularının Şotlandiya 

dağlarına daxil olmasına gətirib çıxardı.  

Vespasian öz hökmranlığının əvvəlində öz oğulları ilə bir sıra çətinliklərə 

malik oldu. Domitsian atasının qayıdışından əvvəl özünü hökmlü və olduqca 

məsuliyyətsiz aparırdı. Titlə də həyəcana səbəb olan hadisə baş verdi, onun qoşunları 

İudeyadakı qələbəsindən sonra xahiş etmişdilər ki, onları İtaliyaya aparsın. Lakin o, 

tək qayıtdı. Faktiki olaraq təkcə birgə konsulluqda deyil, həm də pretorian 

mühafizəsinə əmr verməkdə o, Vespasianın şərikinə çevrildi. 73-cü ildə Vespasian və 

Tit senzor oldular. Bu vəzifədə onlar əyalət icmalarının geniş yenidənqurulmasını 

həyata keçirdilər. Buna bir sıra vergi islahatları da daxil idi. Onlar bütün İspaniyaya 

Latin hüquqlarını bağışladılar. Bu, o demək idi ki, bütün şəhər magistratları Roma 

vətəndaşlığı əldə edirdi, bu da nəticə etibarilə imperiya xəzinəsinin xeyrinə idi. Roma 

vətəndaşlığı isə hər yerdə liberal qaydada verilirdi. Üstəlik onlar italyanlar kimi 

çoxlu əyalət üzvlərini Roma Senatına daxil etmək imkanı qazanırdılar.  

Vespasianın davranışına gəldikdə o, hökmranlığının ilk günlərindən özünü 

sadə və mülayim aparırdı. İncikliyi və düşmənçiliyi bir qayda olaraq xatırlamır və 

bunlara görə intiqama susamırdı. Öz rəqibi Vitellinin qızına yaxşı ər tapdı və ona 

cehiz verib, ev düzəltdirdi. Neronun hökmranlığı vaxtı bir dəfə onu saraya 

buraxmağa icazə verməyən qəbul rəisindən o, hara getməli olduğunu soruşduqda, 

onun "dörd bir tərəfə" cavabını eşitmişdi. İndi həmin adam ondan üzr istəyəndə, eyni 

sözləri ona qaytarmaqla kifayətlənmişdi.  

Əvvəlki aylardakı narahatlıqlara baxmayaraq, Vespasian senatla dostluq 

əlaqələri saxlayırdı. Onun hökmranlığının son illərində özünün senator karyerasına 

başlayan tarixçi Tatsitə görə, o, yeganə imperator idi ki, yaxşı tərəfə dəyişilirdi. 

Opponentləri ilə o, təhlükəli, ya barışmaz hesab olunurdu, Onlara münasibətdə kobud 

və qəddar ola bilərdi. 78-ci ildə onu ən əvvəl və daha səmərəli dəstəkləyənlərdən biri 

olan Enri Martselli qəsddə iştirakda ittiham etməklə, edam etdirdi. Martselli isə Tit, 

yəhudi printisessası olan, öz məşuqəsi Berenika ilə birlikdə istiqamətləndirə bilərdi.  

Ona ziyan vura bilməyən hücumlara isə dözümlülük göstərirdi.  

O. hiyləgər və ambitsiyalı adam idi, başlanğıcda çox tezliklə qüdrətli partiya 

yaratdı. Onun bir çox təyinatları nepotizmindən (imperatorun öz qohumlarına yaxşı 

vəzifələri verməsi) və ya keçmiş xidmətlərə görə, adamları mükafatlandırmaq 

arzusundan irəli gəlirdi. Onun hökmranlıq siyasəti, sonrakı imperatorlar Trayan və 

Hadrianla müqayisə edilir. Onun müasirləri buna inandırılmışdılar ki, Vespasian 

vətəndaş müharibəsinə son qoymaqla imperiyanın parçalanmasının qarşısını almışdır. 

Bu prinsipial deviz kimi onun sikkəsindəki "pax" ("vətəndaş sülhü") ifadəsində 

əksini tapdı.  

Ən fərqləndirici cəhəti onun xəsisliyi, acgözlüyü olduğundan, bu barədə çoxlu 

maraqlı əhvalatlar qalmışdır. Bu əhvalatlarda həm də imperatorun güclü yumor 

hissinə malik olduğu özünü büruzə verir.  
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Ona vurulduğu barədə and-aman edən bir qadına, istədiyi diqqət yetirildikdə, 

keçirilən bir gecəyə görə ona böyük məbləğdə pul vermişdi. Mühasibatı aparan bunu 

hansı maddəyə yazmalı olduğunu soruşduqda, imperator demişdi: "Vespasiana 

əlahiddə məhəbbətə görə". 

O, öz eyibli gəlirlərinə də gülürdü, bununla da öz istehzası ilə narazılığı 

yatırtmaq və bunu zarafata çevirmək istəyirdi. Onun ən sevimli məmurlarından biri 

öz qardaşı kimi qələmə verdiyi adama vali yerini xahiş etdikdə, Vespasian ona 

gözləməyi tapşırdı, özü isə həmin adamı yanına çağırtdırıb ondan zəmanət üçün vəd 

etdiyi pulu alıb, həmin vəzifəyə qoydu. Yenidən həmin məmur işə qarışanda ona 

dedi: "Özünə başqa qardaş axtar, o, indi mənim qardaşımdır". Yolda bir dəfə 

şübhələndi ki, arabaçı qatırların nallarını dəyişmək bəhanəsilə dayandı ki, xahiş 

etmək istəyən bir adam imperatora yaxınlaşa bilsin. O, arabaçıdan soruşdu ki, 

qatırların nallanması ona nə qədər gəlir gətirmişdir və tələb etdi ki, onun da payını 

versin.  

Tit atasını məzəmmət edirdi ki, o, hətta ayaqyolularına da vergi qoymuşdur. 

Bu vaxt o, ilk  gəlirdən olan sikkəni götürüb oğlunun burnuna tutdu və soruşdu ki, 

bundan iy  gəlirmi? Tit "yox" cavabını verdikdə, Vespasian dedi: "Axı bu pul 

sidikdən yığılmışdır". Hətta ölüm anında da o, zarafatdan qalmırdı. Ölümün 

yaxınlaşdığını hiss edəndə demişdi: "Vae, puto deus fio" -  "Heyf, deyəsən mən 

Allah oluram" 

O, demişdi ki, imperator ayaq üstə ölməlidir və ayağa qalxmaq istəyərkən 

adamların qollarının üstündə ölmüşdü. Bu vaxt onun 69 yaşı var idi. O, həmişə əmin 

idi ki, onun özü də, oğlanları da xoşbəxt ulduz altında doğulmuşlar. Və çox sayda 

sui-qəsdlərə baxmayaraq, senatorlara deyirdi ki, onun varisləri ya oğlanları olacaq, ya 

da heç kim. Bir məsələni də yada salırdılar ki, Klavdi ilə Neron birlikdə 27 il 

hökmranlıq etdikləri kimi, Vespasian oğlanları Tit və Domitsianla birlikdə onlar 

qədər, 27 il hökmranlıq etmişdi.  

Tit uşaq vaxtında tərbiyəni sarayda imperator Klavdinin oğlu Britanniklə bir 

yerdə almışdı. Bir falçı hələ o vaxt demişdi ki, Britannik  heç vaxt imperator 

olmayacaqdır, ancaq onun yanında duran Tit imperator olacaqdır. O, at sürməyi və 

silahdan istifadə etməyi yaxşı bacarırdı. Latın və yunan dillərində şer yazırdı. Tit 

hərbi tribun kimi Almaniyada və Britaniyada xidmət etmişdi, öz igidliyi ilə ad 

qazanmışdı. Kvestor vəzifəsindən sonra o, legion rəisliyini qəbul etmiş və İudeyada 

iki güclü qalanı tutmuşdu. İerusəlimin mühasirəsində şəxsi igidliyi ilə fərqlənmişdi 

və bu yəhudi paytaxtını öz qızı anadan olan gün tutmuşdu. Buna görə o, əsgərlərin 

böyük məhəbbətini qazanmışdı, Titi imperator kimi salamlamışdılar. Bu, onun 

atasından kənarlaşması və Şərqdə çar olması barədə şübhə yaradırdı. O, özü də bu 

şübhəni Aleksandriyada dini mərasimdə başına tac qoymaqla möhkəmləndirmişdi, 

əslində isə qədim qayda bunu tələb edirdi. Buna görə o, Romaya gəlib, atasının da 

şübhələrini dağıtdı. O, atası ilə birlikdə triumf qeyd etdi, birlikdə senzor oldu, tribun 

hakimiyyətinin və yeddi dəfəlik konsulluğu bölüşdü.  

Lakin o, pretorian rəisi olanda özünü çox sərt aparmışdı. Bir konsulyarı nahara 

dəvət edib, sonra onu öldürtmüşdü. Onu həm də pozğunluqda ittiham edirdilər. O, 

çoxlu oğlan uşaqları və xədimlərlə kef çəkirdi, İudeya çarı Xalkidiyalı İrodun arvadı 

Berenikanın, hələ İudeya müharibəsi dövründən məşuqu idi və ona evlənməyə söz 
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vermişdi. O, məhkəmə işlərində də rüşvət alırdı. Ona görə də ona ikinci Neron kimi 

baxırdılar.  

Lakin onun belə pis şöhrəti ona xeyir gətirdi, sonralar onun yüksək qaydada 

təriflənməsilə əvəz olundu. Bu barədə o, Poplikoloya bənzəyirdi. Ona sonralar bir 

eyib tapmırdılar. Əksinə onda yüksək ləyaqətlər görürdülər. O, Berenikanı özünün və 

onun arzusunun əksinə olaraq, Romadan qovdu, oğlan uşaqlarına isə bir daha belə 

nəzər salmırdı. O, heç kəsdən heç nə almırdı, özgə mülkiyyətinə çox hörmətlə 

yanaşırdı və ona gətirilən adi və icazə verilən hədiyyələrdən belə imtina edirdi.  

Onun bir xüsusiyyəti də ondan ibarət idi ki, xahiş edənlərin hamısına ümid 

verirdi və ev adamları onu məzəmmət etdikdə ki, edə bildiyindən artıq şey vəd edir, 

o, buna belə cavab verirdi: "Heç kəs imperatorla olan söhbətdən kədərli 

getməməlidir". Sadə xalqa isə o, həmişə çox diqqətlə yanaşırdı. 

Onun dövründə çoxlu təbii fəlakətlər baş vermişdi. 79-cu ildə Vezuvi vulkanı 

püskürmüşdü, Pompeyi şəhəri bütünlüklə, Herkulanum isə xeyli dağılmış, vulkan 

külünün altında qalmışdı. Təbii fəlakət vaxtı görkəmli alim Böyük Plini həlak 

olmuşdu. Romada üç gün davam edən yanğın baş vermişdi. Bu dövrlərdə o, özünü 

qayğıkeş hökmdar kimi aparırdı, ziyan çəkənlərə atalıq qayğısı göstərirdi. Vezuvi 

yanında varissiz həlak olanların əmlakını ziyan çəkmiş şəhərlərə maddi kömək kimi 

vermişdi. Şəhər yananda isə bütün ziyanı öz üzərinə götürmüşdü.  

Dövrün ən böyük bəlalarından biri Tiberi vaxtından çiçəklənməyə başlayan 

çuğulçuluq idi. O, çox vaxt çuğulçuları Forumda çubuqla cəzalandırırdı, bəzilərini 

qul kimi satdırırdı, digərlərini kimsəsiz, tənha adalara sürgün etdirirdi. Bundan sonra  

o, belə bir qanun qəbul etdirdi ki, bir iş müxtəlif qanunların təsiri altına düşə bilməz, 

başqa sözlə bir ittiham uğursuz olsa, həmin adama qarşı digər ittiham irəli sürülə 

bilməzdi.  

O, əli təmiz olduğuna görə ali pontifik dini rütbəsini qəbul etdi. Həmin 

vaxtdan o, heç kəsin məhvinin baisi və günah sahibi olmamışdı. Ona intiqam üçün 

çoxlu imkanlar yaransa da bir dəfə də olsun kimdənsə qisas almamışdı. O, and 

içmişdi ki, kimisə məhv etməkdənsə, özü məhv olmağa razı olacaqdır. İki patritsi 

hakimiyyətə təcavüz etməkdə yaxalanmışdılar, ancaq onları cəzalandırmadı, bircə 

onlara nəsihət verdi ki, imperator hakimiyyətini tale bəxş edir, başqa bütün hər şeyi 

isə özü könüllü olaraq onlara verməyə hazırdır. Onlardan birinin başqa yerdə olan 

anasına xəbər göndərdi ki, onun oğluna heç bir təhlükə yoxdur, onların özünü isə 

ailəvi nahara dəvət etdi. Bütün bunlara baxmayaraq qardaşı Domitsian ona qarşı 

fitnələrdən əl çəkmirdi, ordunu iğtişaşa çağırırdı, lakin Tit onu nə edam, nə də sürgün 

etdi, onu özünün hökmdar yoldaşı adlandırdı və xahiş etdi ki, məhəbbətə məhəbbətlə 

cavab versin.  

Belə bir vaxtda 81-ci ildə o, vəfat etdi. Bunu hamı özünə dəyən ağır bir zərbə 

kimi qəbul etdi. O, atasının öldüyü villada öldü, bu vaxt onun 42 yaşı var idi və 

bütünlükdə iki il iki ay hökmdarlıq etmişdi. Onun ölümünə bütün xalq öz yaxın 

adamına yas tutan kimi ağlayırdı.  

İmperatorluq onun qardaşı Domitsianın əlinə keçdi. O, uşaqlığını yoxsulluqda 

və pis əməllərdə keçirmişdi. Onun məşuqu gələcək varisi Nerva olmuşdu. Vitelli ilə 

müharibə vaxtı o, əmisi Sabinlə Kapitolidə gizlənmişdi. O, konsul hakimiyyəti ilə 

şəhər pretoru (pretor-mühakimə işləri ilə məşğul olan ali magistrat idi) oldu və 
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özbaşınalıqlarına başladı. O, çoxlarının arvadını əlindən alırdı, başqasının arvadı olan 

Domitsiya Lepidaya evləndi. Təkcə bir gündə o, paytaxtda və əyalətdə iyirmi vəzifəli 

adamı dəyişdirmişdi. Bundan təəccüblənən Vespasian demişdi ki, oğlu, görən onun 

da yerinə adam tapmışdırmı? Şöhrətdə qardaşına bərabərləşmək üçün Qalliya və 

Almaniyaya lazımsız yürüşlər etmişdi.  

Atasının ölümündən sonra o, varis kimi qalmadığına görə qardaşına fitnələr 

düzəldirdi. Qardaşı ağır xəstə olanda, hələ ölməmişdən o, göstəriş verdi ki, hamı 

ölünü tərk etsin. Ölüyə isə heç bir ehtiram göstərmədi. Öz hakimiyyətinin ilk 

dövrlərində bir neçə gün öz otağına çəkilib, milçək tutmaq və onları qrifellə 

deşməklə məşğul olurdu. Sonralar o, oğlan uşaqlarının xədim edilməsini qadağan 

etdi. Taxil əkinlərinə daha az diqqət verilməsi hesabına, üzüm bağlarına daha yaxşı 

qulluq edilməsinə görə, o, üzüm bağları salınmasını ikiqat azaltdı. İmperator, pulla 

ələ alınmada şübhə edilən hakimləri öz məsləhətçiləri ilə birlikdə işdən azad edirdi.  

Hökmranlığının əvvəlində qantökmə onun üçün nifrətamiz bir şey idi. Onda 

tamahkarlıq da nəzərə çarpmırdı, hətta çox vaxt onun təmənnasızlığı və alicənablığı 

diqqəti cəlb edirdi. Dövlətin xəzinəsinin faydası hesabına yalançı çuğulçuluğa son 

qoyuldu, böhtançıları imperator ciddi cəzalandırdı. O, belə deyirdi ki, "çuğulçuları 

hökmdar əgər cəzalandırmırsa, bu vaxt onları şirnikdirir". 

Lakin bu xasiyyətlərinə uzun müddət sadiq qalmadı. O, əvvəlcə qəddarlığa, 

sonra isə tamahkarlığa keçdi. Senatorların çoxunu, bir neçə konsulyarı ölümə 

göndərdi. Bir çox senator qiyam hazırlamaqda ittiham edilərək qətlə yetirildi, 

başqaları isə boş bir bəhanə ilə edam edilirdi. Daxili müharibədən sonra onun 

quduzluğu daha da artdı. O, özü yeni işgəncə icad etmişdi - eyibli bədən orqanları 

yandırılırdı, bəzi adamların isə qolları kəsilirdi. 

Vəzifəli adamları öz yanına dəvət edib, onları qonaq edir, sonra isə çarmıxa 

çəkdirirdi. 

Adamları həm də alçaltmaq üçün o, ən sərt hökmlərini özünün 

mərhəmətliliyini elan etməkdən başlayırdı və başlanğıc nə qədər yumşaq olurdusa, 

yekun daha qəddar olurdu. Bundan sonra o, hər cür vasitələrlə varlanmağa başladı. 

Diri və ölü adamların əmlakı qəsb edilirdi, bunun üçün hər cür ittihamlardan istifadə 

olunurdu. İmperatora qarşı kiçik bir sözdən və işdən şübhələnmək bunun üçün 

kifayət idi. Başqaları ilə müqayisədə İudeya vergisi daha sərt yığılırdı. Bu vergi 

İudeya dininə etiqad edənlər üçün qoyulmuşdu və prokurator hətta bir dəfə doxsan 

yaşlı ahıl kişinin sünnətli olub-olmadığını yoxlamışdı. O, adını əbədiləşdirmək 

qayğısına da qalırdı, Germanik ləqəbini qəbul etdikdən sonra sentyabr və oktyabr 

aylarının adını dəyişdirib, Germanik və Domitsian qoymuşdu. Bütün bu hərəkətlərinə 

görə ona qarşı kəskin nifrət yaranmışdı. Və bu nifrət sui-qəsd düzəldilməsi ilə 

nəticələndi.  

Ona bir dəfə sual verəndə ki, necə öləcəkdir, irəlini görən bir adam kimi 

demişdi ki, o, özü öləcəkdir, lakin onu tezliklə itlər parçalayacaqdır. Ölümü 

ərəfəsində ona göbələk verdilər. Sonra o, hamını buraxıb otağına keçdi və yataq 

otağında onu öldürdülər. Onun işlər müdiri qolunun ağrımasından şikayətlənib, 

sarımışdı və həmin gün sarıqda xəncər gizlətmişdi. O, guya sui-qəsdi açan adam kimi 

imperatorun yanına buraxılmışdı və Domitsian onun kağızını oxuduqda, bu adam 

onun qasığına bir zərbə vurdu. O, yaralı şəkildə müqavimət göstərməyə çalışdı, bu 
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vaxt başqa adamlar da yeddi zərbə vurub onu öldürdülər. O, öləndə on beşinci il idi 

ki, hökmdarlıq edirdi və qırx beş yaşı var idi. Bu 96-cı ildə baş verdi. 

O, hədsiz əxlaqsızlığı, pozğunluğu ilə seçilirdi. Gündəlik intim görüşləri o, 

"yataq güləşi" adlandırırdı. Onun ölümünə xalq biganə qaldı, Senat isə şadlıq 

içərisində idi.  

Bu dövrdə ilk 12 Sezardan 7-si öz ömrünü zorakılıq nəticəsində başa 

vurmuşdu.  

Domitsianın qətli ilə Flavilər nəslinin hakimiyyətinə son qoyuldu və 

hakimiyyətə bir əsrə qədər davam edən dövrdə (96-192-ci illərdə) Antoninlər sülaləsi 

gəldi.  
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ANTONİN İMPERATORLARI DÖVRÜ 

 

Domitsianın öldürülməsindən sonra senatorlardan ən yaşlısı olan Mark Koksey 

Nerva imperatorun qatillərinin seçiminə müvafiq  olaraq yeni imperator oldu. Senat 

onun bu vəzifəni tutmasını hörmətlə qəbul etdi. Nervanın hakimiyyətə  gəlməsi ilə 

beş nəcib imperator dövrü başladı. Bura ondan əlavə Trayan, Hadrian, Antonin Piy 

və Mark Avreli daxil idi, bu dövr b.e. 180-ci ilinə qədər davam etdi. Lakin Nerva 

Domitsianın qatillərinin hamısını, onları gözləyən qisasdan xilas etməyə qadir 

olmadığını nümayiş etdirdi. İğtişaşlar başlandı. Yalnız Nervanın qohumlarının bir 

görkəmli sərkərdə kimi müşahidə etdikləri, Yuxarı Almaniya qubernatoru Mark Ulpi 

Trayanı imperatorun özünə varis seçməsilə buna son qoyuldu. Bu sarsıntıdan bir neçə 

ay sonra, 98-ci ildə Nerva öldü. Trayan  ordular və senat tərəfindən imperator kimi 

qəbul edildi.  

98-117-ci illəri əhatə edən sonrakı dövrdə imperator olan Trayan bu vəzifənin 

ilk və yeganə daşıyıcısı idi ki, nə tərcümeyi-halı, nə də nikahı ilə heç bir əlaqəsi 

olmadığı sələf dövlət başçısı tərəfindən varis kimi qəbul edilmişdi. O, həmçinin 

"yaxşı" hökmdarlar seriyasına daxil olanlardan - əslində birincisi idi. Onlar bir qayda 

olaraq biri digərini varislik yolu ilə əvəz etmişdilər. Onlar həmçinin daxili 

harmoniyanın və qayğıkeş idarəetmənin mümkün olduğu imperiyanın mövcudluğunu 

2-ci əsrin əksər dövrü ərzində real olaraq sübut etmişdilər. Kollektiv şəkildə onlar 

əsasən Antonin imperatorları sırasına daxildirlər. Bu dəstədə ən görkəmli olan 

Trayan İspaniyadan olmaqla, ilk printseps idi ki, əyalətdən çıxmışdı 

Mark Ulpi Trayan b. e. 53-cü ilində Romanın cənubi İspaniyadakı Betika 

əyalətində, indiki Seviliya şəhəri yaxınlığında doğulmuşdu. Onun əcdadları, heç 

şübhəsiz romalı, ən azı italyan idi, onlar yerli sakinlərlə nikah əlaqələrinə girmişdilər. 

Atası əyalət valisi və gələcək imperator Vespasianın 67-68-ci illərdə yəhudilərə qarşı 

apardığı müharibədə legion komandanı olmuşdu. 70-ci ildə imperator Vespasian onu 

konsulluqla mükafatlandırmışdı və patritsiliyə daxil etmişdi. Nəticədə isə o, 

Suriyanın və Asiya əyalətinin uğurlu idarə edən valisi olmuşdu.  

Trayan on il ərzində legion qərargahında tribun kimi xidmət etmiş, bu vaxt 

Suriyada olmuşdu. Sonra o, pretor olmuş, 89-cu ildə isə İspaniyada legion 

komandanlığına yüksəlmişdi. Trayan Domitsianın xoş münasibətini qazanmışdı, ona 

görə də 91-ci ildə onun konsul seçilməsinə imperator razılıq vermişdi.  

98-ci ildə taxt-taca çıxmamışdan əvvəl Trayan Pompeya Plotinaya evlənmişdi 

və ömrünün sonunadək ona sədaqətli ər olaraq qaldı. Bu nikah övladsız olsa da, o 

əmisi oğlu Hadrianı evinə götürdü və bu adam Plotinanın favoritinə çevrildi.  

Trayan Romaya qayıdıb senatda imperator səlahiyyətlərini qəbul etmək 

əvəzinə, bir ilə yaxın Reyn və Dunay çaylarının üstündə qaldı. Dakiyaya müdaxilə 

etmək kampaniyasına hazırlıq gördü. O, Romaya əmrlər göndərdi ki, Nervanı 

qəsdçiləri edam etməyə məcbur etdiklərinə görə, əvvəlcə onu taxt-taca gətirən 

pretorianlar edam edilsin. Yeni imperator seçilməsi ilə əlaqədar olan adətə görə 

əsgərlərə verilməli olan mükafatın yalnız yarısını verdi. Ancaq o, döyüşçülərlə 

münasibətdə özünü düzgün və ciddi aparırdı. Adətən şəhərlərin yeni seçilən 

imperatora göndərdikləri qızılı İtaliyaya və əyalətlərə bağışladı. O, həmçinin vergiləri 

azaltdı və hələ Nerva dövründə İtaliya şəhərlərindəki kasıb uşaqlara yardım 
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göstərilməsi barədəki yeniliyin - ictimai fondların (alimenta) yaradılması ideyasının 

müəllifi hesab olunurdu. Bu yardım  qaydaları ilk dəfə İtaliyada Trayanın yaxın 

dostu, natiq və dövlət xadimi Kiçik Plini tərəfindən özəl qaydada ölkənin şimalındakı 

indiki Komo şəhərində öz yerliləri üçün tətbiq edilmişdi.  

Öz hökmranlığının bütün dövrü ərzində Trayan ümumiyyətlə konstitusiyalı 

qayda nümayiş etdirirdi. Senatın şübhəli olduğunu unutmayan Trayan bu köhnə 

nüfuzlu orqanla məsləhətləşirdi və öz fəaliyyəti barədə ona məlumat verirdi. Uzun 

illər davam edən konsulluğu dövründə və tez-tez mərasimlərdə imperator kimi 

qarşılananda, özünü heç də məğrur, lovğa aparmırdı, əksinə heç bir çətinlik hiss 

etmədən senatorlara ürək dostu kimi qarışırdı. Belə davranış xeyli fasilədən sonra 

printsepslə senat arasındakı qarşılıqlı hörməti yenidən bərpa etmişdi. Tatsitin 

sözlərinə görə, imperiya və azadlıq barışmışdı və Domitsianın dövründən Senatda 

hakim kəsilən şübhəlilik, intriqa və terror yoxa çıxmışdı. O, öz populyarlığını 

həmçinin bahalı tikililər inşa etdirməklə, qladiator oyunlarını təşkil etmək, ictimai 

qaydada pul paylamaq yolu ilə qazanırdı. Hər şeydən əvvəl o, əsgərlər və zabitlər 

arasında populyar idi. O, sözün tam yüksək mənasında əsgər-imperator idi. Onun 

aldığı Optim - "ən yaxşı" titulu da hüsn-rəğbətlə qarşılanırdı. Bu titulu o, rəsmi 

olaraq 114-cü ildə alsa da, hələ bir neçə il əvvəl onu qeyri-rəsmi olaraq belə 

adlandırırdılar.  

Trayan həm də qətiyyətli adam idi, lazım gəldikdə heç bir tərəddüdə yol 

vermirdi. Senatın sferasına aid olan məsələlərə də qarışırdı. Onun müdaxiləsi 

səmərəli olurdu, çünki o, hər yerdə ictimai rifahı yüksəltməyi arzu edirdi. O, Romanı 

əzəmətli və möhkəm tikililərlə gözəlləşdirdi. Ostiya və digər iki limanı böyütməklə 

bütün İtaliyaya qayğı göstərdiyini nümayiş etdirdi. Onun çuğulçuları Romadan 

süpürüb atması, onları əlüstü qayrılmış, sınıq-salxaq gəmiyə doldurub, dənizin quduz 

dalğalarının ixtiyarına buraxması əhaliyə sensasiya xarakterli təsir göstərdi. Axı 

çuğulçular öz bədnam fəaliyyətləri ilə çox ailələrə bədbəxtlik gətirmişdi, onlar 

əslində qanunun müdafiə etdiyi soyğunçulara çevrilmişdilər. Tiberinin imperatorluğu 

dövründə isə onlar daha da həyasızlaşıb, əsl şər qüvvəyə çevrilmişdilər.  

Maliyyə çətinlikləri vaxtı Trayan İtaliyanın munitsipallarına kurator adlanan 

qulluqçular göndərirdi və onların köməyi ilə maliyyə vəziyyəti qaydaya salınırdı. 

Fermerlərə yüngül şərtlər əsasında kredit verilirdi, həmçinin ehtiyacı olan uşaqlara 

xüsusi fonddan ayrıca kömək edilirdi. Trayan İtaliya magistral yolları şəbəkəsinə də 

laqeyd qalmırdı. O, Via Traiana adlanan yeni yol çəkdirdi. Bu yol tezliklə 

Beneventiya və Brunduziya arasındakı əsas yol kimi Appi yolunun yerini tutdu.  

İtaliyaya göstərilən maraq, heç də əyalətlərə laqeydliklə yanaşıldığından xəbər 

vermirdi. Senat əyalətləri olan Axeyə və Vifiniyaya həmçinin kuratorlar göndərildi 

ki, onlar bu əyalətləri iflasa uğramaq təhlükəsindən xilas etsinlər. Trayan onların hər 

ikisini müvəqqəti olaraq imperiyaya məxsus etdi. O, Vifiniyaya təyin etdiyi Kiçik 

Plini ilə məktublaşırdı. Bu məktublar bizim dövrümüzə gəlib çatmışdır və onlar 

göstərir ki, imperator necə xırdalıqlarına nufuz etməklə məsələlərə yanaşır, hətta 

kiçik detalları da nəzərdən qaçırmamaqla ölkəni idarə edir.  

On cildlik kitabı əmələ gətirən bu məktublar Roma əyalət inzibatçılığını 

öyrənmək üçün vacib mənbədir. Bir dəfə Plini Trayandan soruşur ki, sürətlə yayılan 

xristian sektalarını necə ələ almalıdır. Bu suala Trayan normal dini praktika 
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qurmaqdan imtina etmək barədə cavab verir. Trayan bu cavabından böüyk qeyri-

populyarlıq qazandı. O, Pliniyə məsləhət görür ki, yalnız o adamları cəzalandırmaq 

lazımdır ki, onlar öz davranışı ilə inadkarlıqla itaət göstərməməkdə davam edirlər. 

Trayan əyalətlərdə, İtaliyada və Romada geniş işlər gördürürdü və belə tədbirləri 

bəyənirdi. Yollar, körpülər, akveduklar tikilir, istifadəsiz torpaqlar dövriyyəyə qatılır, 

limanlar və yeni tikililər yaradılırdı. Diqqəti cəlb edən nümunələr İspaniyada, Şimali 

Afrikada, Balkanlarda və İtaliyada meydana çıxdı. Roma özü də Trayanın layihələri 

əsasında xeyli zənginləşdi. Tikilən yeni akveduk şəhərə suyu şimaldan gətirirdi. 

Eskvilin təpəsində möhtəşəm ictimai hamam kompleksi yaradıldı və gözləri oxşayan 

yeni Forum ucaldıldı. Forumun layihəsinin müəllifi Dəməşqdən olan memar 

Apollodor idi. Meydanın mərkəzində imperatorun at üstündə nəhəng heykəli 

qoyulmuşdu. Digər tərəfdə, Kapitoli və Kvirinal təpələrində kərpicdən iki yarım 

dairəvi çoxmərtəbəli tikili ucaldılmışdı, bu tikililər küçələri mağaza və anbarlarla 

təmin edirdi. Meydanın arxasında ictimai salon və ya bazilika var idi. Bir az aralıda 

isə meydançanın yanında yunan və latın dilindəki kitablar saxlanan kitabxana 

görünürdü. Kitabxana məbədə söykənmişdi. Həmin meydançada indiyədək salamat 

qalmış Trayan sütunu yüksəlirdi. Bu sütun onun apardığı Dakiya müharibəsinə həsr 

olunmuşdu və onun kub şəklindəki bünövrəsində təslim edilmiş ordular qrupunun 

relyefləri təsvir olunmuşdu. Bu bünövrə sonra Trayanın cəsədinin külünü qəbul etdi. 

Sütunun özü spiral qaydada davam edən relyeflərlə bəzədilmişdi. Bu relyeflərdə 

Dakiya kampaniyasının səhnələri əks olunmuşdu. Sütunun başında qoyulan Trayanın 

heykəli isə orta əsrlər dövründə buradan götürülmüş, yerində Müqəddəs Pyotrun 

heykəli qoyulmuşdu. 

Trayanın məsuliyyət hissinə heç cür şübhə oluna bilməzdi və onun nəcib 

nümunəsi, özünün birbaşa varisini də onun paternalizmini təqlid etməyə 

ruhlandırırdı. Belə imperial müdaxilə həm də ağır yükə çevrilən və nəhəng 

bürokratiyanın yaranmasına səbəb olurdu və yerli təşəbbüsü sıxırdı. Bundan isə 

bütün munitsipal muxtariyyət asılı idi.  

Mülki işlərdə olduğu kimi hərbi sferada da Trayanın tədbirləri  diqqətəlayiqdir. 

O, Dakiyanı Roma ərazisindən ayırmaqla təhlükəli Dunay sərhədini 

möhkəmləndirməyi qərara aldı. O, həm də Sarmat tayfalarını parçalamaq və düşmən 

birləşmələrindən təhlükəsiz məsafədə saxlamaqla, imperiyanı böyük risqdən 

uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Bu planına müvafiq olaraq o, 101-102-ci və 105-106-cı 

illərdə iki qızğın müharibədə Dakiya hökmdarı Detsibalı özünün böyük ordusu ilə 

məğlub etdi. Detsibal intihar etməklə canını əsirlikdən qurtardı. Dakiyanı anneksiya 

etdi və əyalətə çevirdi, imperiyaya daxil olan yaxın ərazilərdə yaşayan sakinlərlə 

buranı doldurdu.  Bununla həm də Cənubi Rusiya çöllərindən köçərilərin 

hərəkətlərini söndürmək üçün müdafiə zonası yaranırdı.  

Şərq sərhədində də o, buna bənzər əməliyyat planlaşdırırdı. Çox güman ki, bu 

vaxt belə bir inamı əsas götürürdü ki, özündən əvvəlki və sonra gələn görkəmli 

romalıların çoxu bu plana şərik çıxmaqla, onu bəyənmişdi. Çünki hələ Pompey 

dövründən Parfiya problemi həll olunmamış qalmışdı və yalnız işğal bu problemi 

sona çatdıra bilərdi. Güman etmək olar ki, o, Sarmat alanlarının təhlükəsini Xəzər 

dənizi regionunda məhdudlaşdırmaq istəyirdi. Bundan əvvəl o, hərəkət edərək Ərəb 

Petrası adlı Nabatiya çarlığını  105-106-cı illərdə imperiyaya anneksiya etmişdi. 
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Sonra, 114-cü ildə Trayan digər böyük ordu toplayıb, özünə klient Ermənistan 

çarlığını da qoşaraq, Parfiyaya müdaxilə etdi ki, onun paytaxtı Ktesifonu tutsun.  

115-116-cı illərdə səmərəli qələbələrdən sonra o, Şimali Mesopotamiya və 

Assuriya kimi əlavə əyalətlər yaratdı və İran körfəzinə çatdı. Deyilənlərə görə burada 

ağladı ki, Aleksandrın Hindistandakı nailiyyətlərini təkrar etmək üçün o, olduqca 

qocadır. 

Lakin o, Mesopotamiyanı sadəcə viranə qoyurdu, bu əyaləti birləşdirməmişdi 

və onun ordusu ötüb keçən kimi, arxada qiyamlar başlayırdı. Diaspora yəhudiləri və 

digər xalqlar da qiyam qaldırmaq üçün öz şanslarından istifadə edirdilər. 116-cı ilin 

sonundan bir qədər əvvəl, Parfiyadan başqa Orta Şərqin çox hissəsi - Kirena, Misir, 

Kipr, Kiçik Asiya onun əlində idi. Trayan qətiyyətlə yaxşı şəraiti bərpa etməyə 

tələsirdi. Lakin ölüm onu elə həmin Şərqdə tapdı. O, Antioxu tərk etdi ki, Romaya 

yollansın. Lakin 117-ci ildə, ömrünün 64-cü ilində Kiçik Asiyanın cənub 

sahillərindəki Selində vəfat etdi.  

Son xəstəliyindən əvvəl Trayan rəsmi olaraq öz varisini müəyyən etməmişdi. 

Onun kişi cinsindən olan yaxın qohumu, Suriya valisi Publi Eli Hadrian yüksək 

şərəfə və tutduğu vacib vəzifələrə görə varis olmağa uyğun gəlirdi. Trayan ölüm 

yatağında olanda onun dul qalan qadını Plotinanın rəyinə müvafiq olaraq Hadrian 

varisliyə götürüldü. O, 100-cü ildə Trayanın sevimli qız qohumuna evlənmişdi. Həm 

senat, həm də əsgərlər müvafiq qaydada onu tanıdılar. Ölümündən sonra Trayanın 

ilahiləşdirilməsinə isə heç vaxt kimsə şübhə ilə yanaşmadı.  

Trayan  fəaliyyət adamı olmaqla, qətiyyətli hökmdar idi. O, varisi Hadriandan 

fərqli olaraq heç də mədəniyyət və zəka adamı deyildi. Kiçik Plini onu ideal hökmdar 

kimi təsvir edir, qeyd edir ki, belələri xarakter və qabiliyyətlərində daha çox allahlara 

bənzəyirlər, ölkəni digər yaxşı adamlarla birlikdə, dövlətə xidmət göstərməklə idarə 

edirlər. Plini Trayanı "Hökmdar güzgüsü" hesab edirdi. 4-cü əsr tarixçisi Evtrupi 

yazır ki, Senat imperatorlara ən yüksək qiymət verərkən onları "Avqustdan daha 

xoşbəxt, Trayandan daha yaxşı" deyə salamlayırdılar. Müasir rumınlar özlərini 

Trayanın Dakiyada məskunlaşdırdığı romalıların nəsli sayırlar. Trayanın hökmranlığı 

həm daxili dincliyin, həm də xaricdəki uğurların parlaq günü və ya 3-cü əsrin gecə 

yarısı qasırğasını qabaqlayan möhtəşəm günəşin batması kimi qiymətləndirilə bilər.  

117-138-ci illərdə hökmranlıq etmiş Hadrian həmçinin ispan olmaqla yanaşı, 

çoxsaylı qeyri-adi səbəblərə görə imperator olmuşdu. Trayandan fərqli olaraq o, 

ərazinin genişləndirilməsinin əleyhinə idi. 117-ci ildə o, özü Şərqdə olanda Trayanın 

orada işğal etdiyi ərazilərdən imtina etdi və hətta Dakiyadan da bütünlüklə qoşunları 

evakuasiya etməyi düşünürdü. Bundan başqa Trayanın risqli hərbi işlərinə bağlılığı 

ilə tanınan dörd konsulyar generalı "qəsdə" görə həbs etdirdi. Sonralar isə senatı 

ittiham etdi ki, guya onun arzusunun əksinə olaraq, onların öldürülməsi barədə 

göstəriş vermişdir.  

Siyasəti onu sülhsevər hökmdar etdi. Yeganə ağır döyüş İudeyada və ya o 

vaxtlar adlandığı kimi Suriya Palestinasında baş verdi. Orada Bar Koxba 132-135-ci 

illərdə qəzəbli, ancaq nəticəsi olmayan yəhudi qiyamına başçılıq etmişdi. Qiyam 

Hadrian tərəfindən Yerusəlimin Eliya Kapitolina adı altında Roma koloniyasına 

çevrilməsinə görə qalxmışdı.  
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Müharibə vasitəsilə ekspansiya əvəzinə, Hadrian sərhədlərin qayğıkeşliklə 

delimitizasiya edilməsinə və onların yaxşı müdafiə olunmasına çalışırdı. İstəyirdi ki, 

bir qayda olaraq klient dövlətlər mümkün olan qədər onların arxasında olsun.  

Təbii maneələr olmayan yerlərdə sərhədlər möhkəm istehkamlanırdı. 

Britaniyada xəndəklərdən, tökmə təpələrdən, fortlar və daş divarlar kompleksindən 

ibarət olan Hadrian səddi adanı yarı bölüb keçirdi. Almaniya və Retiya da Reyn 

üzərindəki Mayntsla Dunay üzərindəki Regensburq arasında istehkamlanmış sərhədə 

malik idi. Sərhədin daxilində ordu tam gücündə saxlanırdı, əsasən yerli adamlardan 

ibarət legionerlərdən və köməkçi dəstələrdən ibarət idi. Beləliklə, axırıncı xidməti 

vətəndən uzaqda keçirmək barədə Vespasianın yaratdığı sistem tədricən yoxa çıxdı. 

Bununla  yanaşı, legionerlərə köməkçi dəstələrin qarışması tendensiyası davam 

edirdi. Hətta zabitlərin hörməti azalmışdı. Çünki atlılar bu vaxt bəzi legionlardakı 

yüksək postlarda senatorların yerini tuturdular. Mahiyyətcə daimi olan öz ordusunu 

həmişə hazırlıqda və səmərəlilik zirvəsində saxlamaq üçün Hadrian tez-tez şəxsi 

inspeksiyalar keçirirdi. Öz ətrafında olan vəzifəli şəxslərin demək olar ki, yarısını 

əyalətlərə göndərirdi. Səhra qoşunlarının statik qarnizonlara çevrilməsi, nəticə 

etibarilə mobil surətli əməliyyatların numerilər adlanan yüngül silahlı tayfa 

birliklərinə etibar edilməsinə səbəb oldu. Çox vaxt bu qüvvələr imperiyanın 

hüdudlarının kənarından cəlb edilirdi. Bu isə Roma imperiya ordusunun 

barbarlaşdırılmasına şərait yaradırdı.  

Hadrian həm də mülki məsələlərdə də əhəmiyyətli proqress həyata keçirirdi. 

Onun başçılığı altında atlıların karyerasının vacib şərti kimi, hərbi xidmətdə olmağın 

onlardan tələb edilməsi uzun çəkmədi və atlıların çoxundan imperiyanın mülki 

işlərində istifadə olundu. Elə bu vaxtdan da mülki xidmətin bürokratik fazası 

başlandı və belə xidmət hərbi karyeranı cazibədar hesab etməyən atlılara təklif 

edilirdi. Onlar təmiz mülki xidmət növünə malik olurdular. Müxtəlif atlı 

dərəcələrinin ləyaqətini rəsmi titullar nişan verirdi. Bu dörd tituldan ən yüksək olan 

axırıncısı - vir classimus öz ləyaqətində senatora bərabər tutulurdu. Həmin vaxtdan 

etibarən atlılar imperial evlərdə və bürolarda azad adamların yerini tuturdu. Onlar 

hətta Hadrianın imperial şurasına gəlib çıxmağa nail olmuşdular.  

Hadrian həmçinin qanunlara aid olan inzibatçılığı yaxşılaşdırdı. O, ediktləri 

daim kodifikasiya edən hüquqşünas ekspertlərə malik idi. Dörd keçmiş konsulu 

İtaliyada dairə hakimləri kimi xidmət etməyə göndərdi. Bu İtaliyanı əyalətə 

yaxınlaşdırdı, bununla Hadrian İtaliyanın statusunu heç də azaltmağa cəhd etmirdi. 

Onun siyasəti imperiyanın bütün hissələrini mühüm əhəmiyyət daşıyan əyalət etmək 

idi. İmperiyanın bir hissəsi üçün isə o, müstəsna dərəcədə qətiyyətli idi. O, vaxtının 

çoxunu Yunanıstanda keçirirdi və Afinanı əliaçıqlıqla gözəlləşdirirdi.  

Hadrian, heç vaxt ona tam etibar etməyən Senatla yaxşı əlaqələr saxlayırdı. 

Onun xarici siyasəti cəsarətsizlik kimi, onun kosmopolitizmi romalı olmayan kimi, 

sektorların fəaliyyətinə  müdaxilə edən islahatları isə, adətən onları qoruyub hifz 

etmək kimi görünürdü. Bütün bunlara baxmayaraq ömrünün son iki ilində o, bəzən 

şıltaq və tiran xüsusiyyətinə yiyələnmiş kimi olurdu. Avqust kimi, onun özünün də 

oğlu yox idi və onu məyus edən varis axtarışı ilə məşğul olmağa məcbur idi. Kişi 

cinsindən olan yeganə qan qohumunu edam etdikdən sonra o, nəvə qohumu Lutsi 

Tseyoni Kommodu 136-cı ildə özünə varis götürdü, onun adını dəyişib Lutsi Eli 
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Sezar qoydu. Lakin bu adam, bir az sonra öldü. Ona görə də Hadrian 138-ci ildə 

varlı, öz oğlu olmayan, 51yaşlı senator Tit Avreli Antonini seçdi. Lakin sülalənin 

bünövrəsini qoyduğunu göstərmək üçün, o, Antoninə məsləhət gördü ki, iki gənci 

varisliyə götürsün. Onlardan birinin 16, digərinin 7 yaşı var idi. Onlar sonralar 

tarixdə Mark Avreli, o, Antoninin arvadının qohum idi və Lutsi Ver, bu uşaq isə Eli 

Sezarın oğlu idi, kimi tanındı. Bundan az sonra tezliklə Hadrian öldü. Antonin onu 

əvəz etdi və mərhumun ilahiləşdirilməsini həvəssiz olaraq Senata təklif etdi. Ancaq 

bu təklifinin mükafatı kimi, övlad ehtiramının nişanəsi olaraq Antoninə, həmin 

mənanı verən Piy konqomeni qazandırdı.  

Antonin Piy 138-161-ci illərdə hökmranlıq etməklə, Roma imperiyasının ən 

yaxşı kosmopolit imperatoru hesab olunur. O, özü qall mənşəli idi. Arvadı isə ispan 

mənşəli idi. Çoxları onun hökmranlığını tam inkişaf dövrü hesab edirdi. Onun 

başçılıq etdiyi imperiya, o dövrün yazıçısı Eli Aristid tərəfindən bol tərifə layiq 

görülmüşdü.  

Hadriandan fərqli olaraq Antonin paytaxtdan kənara az səfər edirdi. O, 

İtaliyada qalırdı. Burada o, 148-ci ildə Romanın 900 illik yubileyini bayram etdi. 

Printseps və senatın bir-birinə münasibəti əla qaydada idi və üzərində "tranquillitas  

et concordia" ("Sakitlik və razılıq") sözləri olan pul sikkəsi Antoninin idarəetmə 

prinsipini yaxşı ifadə edirdi. Sərhəd ərazilərində - Britaniyada, Dakiyada, 

Mavritaniyada, Misirdə, Palestinada və digər yerlərdə həmlələr və qiyamlar təhlükəli 

simptomlar kimi görünürdü. Antonin ağıllı tərpənərək Dakiyada, Reynlandda və 

Britaniyada Hadrian sərhədlərini qabağa çəkmişdi.  

161-ci ildə Mark Avreli ilahiləşdirilmiş Antonini əvəz etdi. 121-ci ildə anadan 

olanda onun adı Mark Anni Ver idi. Onun ata babası artıq iki dəfə konsul və şəhərin 

prefekti olmuşdu. Axırıncı vəzifə senator karyerasının tacı hesab olunurdu. Onun 

atasının bacısı artıq qarşıdakı illərdə imperator olacaq adama ərə getmişdi və bu 

imperator öldükdən sonra özü onu taxt-tacda əvəz edəcəkdi. Onun ana babası isə 

Roma taleyinin ən böyük hissəsinin varislərindən biri idi. Beləliklə, Mark yeni Roma 

dairələrinin ən görkəmli ailələrinin bir neçəsi ilə bağlı idi. Onlar öz sosial və siyasi 

qüdrətlərini Flavian imperatorları dövründə (69-96-cı illər) möhkəmləndirmişdi. 

Uşaq olarkən Marka, beləliklə açıq şəkildə sosial fərqliliyinə görə hörmət olunurdu. 

Onun taxt-taca çıxması isə bir az möcüzə olaraq qaldı. 136-cı ildə Hadrian 

müəmmalı şəkildə Lutsi Seyoni Kommodu mahiyyətcə özünün varisi elan etdi. Elə 

həmin il gənc Mark, Kommodun qızına nişanlandı. Lakin sonralar Hadrianın 

ölümündən sonra bu nişanlanma ləğv edildi. 138-ci ilin əvvəlində Kommod öldü. 

Hadrian o vaxtlar Tit Avreli Antonini (bu adam Markın bibisinin əri idi) imperator 

Antonin Piy kimi varisliyə götürdü və həm də belə bir qayda qoydu ki, Antonin iki 

gənc oğlanı özünə oğulluğa götürəcəkdir. Bu gənclərdən biri Kommodun oğlu, digəri 

isə Mark idi, sonuncunun adı dəyişilərək Mark Eli Avreli Ver oldu. Mark beləliklə 

17 yaşına çatmamış gələcəyin birgə imperatoru kimi tanınmağa başladı. Bu vəzifəni 

icra etməyi isə 40 yaşı tamam olana qədər gözlədi. Belə düşünürdülər ki, Hadrian öz 

ağlında Kommodu və Antonin Piyi, sadəcə olaraq bu iki gəncdən birinin "yerini 

qızdırmaq" üçün seçmişdi.  

Markın, Antoninin rəhbərliyi altında uzun illər davam edən şagirdliyi, onun 

müəllimi Fronto ilə məktublaşmasında öz ifadəsini tapır.  
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Mark bacarıqlı, mərd və ciddi düşünən adam idi. O, stoik məktəbinin mühüm 

əxlaqi filosofu olan, keçmiş qul və dindar Epiktetin "söhbətlərini" həvəslə 

öyrənmişdi. Bu fəlsəfədə Mark özünün başlıca intellektual marağını və ruhi qidasını 

tapmışdı.  

Roma tarixində Platonun arzuladığı bir hadisə baş vermişdi. İmperatorluğa 

mütəfəkkir gəlmişdi. Mark Avrelini "taxt-tacda olan filosof" adlandırırdılar.  

Mark 140-cı, 145-ci və 161-ci illərdə konsul oldu. 145-ci ildə o, öz bibisi qızı, 

həm də imperatorun qızı olan Anna Qaleriya Faustinaya evləndi və 147-ci ildə 

imperatorluğun başlıca rəsmi səlahiyyətləri kimi imperium və tribunica rotestas aldı. 

Həmin vaxtdan o, kiçik həm imperator idi, Antoninin konsul göstərişlərinə və əsas 

qərarlarına şərik idi. Ondan on yaş kiçik olan götürmə qardaşı da elə həmin vaxt 

rəsmi dairələrə daxil oldu.  

Mark konstitusional səlahiyyətlərə yiyələnməklə, avtomatik olaraq bütöv 

imperator roluna girməyə doğru addım atdı və o vaxtdan onun adı imperator Sezar 

Mark Avreli Antonin Avqust oldu. Onun özünün təklifinə görə, həm də Hadrianın 

vəsiyyətinə hörmət əlaməti olaraq, götürmə qardaşı Lutsi Ver də onunla birlikdə tam 

həmimperator oldu. Roma imperiyası öz tarixində ilk dəfə olaraq formal bərabər 

konstitusional statusu və səlahiyyətləri olan iki qoşa imperatora malik idi. Verin 

səriştəli olması özünü büruzə vermədiyindən, burada onun qısqanclıq göstərməsi də 

ağılsız bir iş olardı. Xoşbəxtlikdən, Ver qərar verməyi Markın öhdəsinə buraxdı. 

Markın fəaliyyəti bir mühüm səbəbə görə təhlükəli idi. Bu, imperiya birliyindən 

xeyli uzaqlaşan bir addım atmaqla, imperiyanın bütünlüklə yunan və latın dilli 

hissələrə bölünməsindən xəbər verirdi. Bu dövrdə həm də sərhədlərdə barbarların 

qorxulu həmlələri başlandı, bunlar sonralar imperiyanın parçalanmasına gətirib 

çıxaran cəhdlər kimi qiymətləndirildi.  

Markın daha çox yaxın olduğu sahə hüquq idi. Bir sıra tədbirlər və hüquqi 

qərarlar elan edilmişdi, onlar mülki qanunlarda olan çətinlikləri və anomaliyaları 

yoluna qoyurdu. Az hörmət olunan zümrələrin - qulların, dul qadınların, mədəndə 

işləyənlərin hüquqları yaxşılaşdırıldı və varislik sahəsində qan qohumluğu 

tanınmaqla, onun iddiaları təsbit edildi. Lakin bu məsələlərdə Markın öz şəxsi töhfəsi 

şişirdilməməlidir. Qanunvericiliyin yaxşılaşdırılması məsələsi nümunəsi, yeni 

olmaqdan daha çox keçmişdən əxz edilmişdi. Tədbirlər qanunun və cəmiyyətin 

quruluşunun radikal dəyişdirilməsindən daha çox, onların yaxşılaşması xarakterini 

daşıyırdı. Mark heç də böyük qanunverici deyildi.  

Antonin Piy və Markın dövründə ən hörmət bəslənilməli əlamətlərdən biri o 

idi ki, cinayət hüququnda təsnifatın fərqləri ifadə olunmuşdu, bunlar vicdanlılıq və 

alçaldılma idi. Cinayət üzrə cəzanın bu iki ayrı tərəzisində alçaldılmaya görə olan 

cəza, hər cəhətdən sərt və daha çox qiymətləndirilən idi.  

Lakin bəzi fəaliyyətinə görə Markı tənqid edirdilər, belə ki, xristianların təqib 

edilməsi məsələsində Markın xristianlardan xoşu gəlməməsi müqabilində, onun 

hökmranlığı dövründə, qulların ardıcıl olaraq təqib edilməsi baş vermirdi. Onların 

qanuni statusu Trayanın və Hadrianın vaxtında olduğu kimi qalırdı: ipso facto 

cəzalandırılan idilər, lakin axtarılmırdılar. Filosof Markın hökmranlığı dövründə 

əvvəlki illərə nisbətən bol xristian qanı axıdılmışdı, lakin o, özü təqiblərin 

təşəbüsçüsü deyildi.  
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Filosof imperator imperiyanın sərhədlərinin təhlükəsizliyi məsələləri ilə də 

məşğul olmalı idi. 161-ci ildə parfiyalılar Suriyaya müdaxilə etdilər, onlar Şərqdə 

başlıca güc mərkəzi idilər. 162-166-cı illərdə gedən müharibə nominal olaraq Verin 

komandanlığı altında aparılırdı. Lakin onun uğurlu nəticəsi də, Ermənistan və 

Mesopotamiyanın viranə qoyulması ilə birlikdə tabeliyində olan generalların, 

xüsusən Qay Avidi Kassinin işi hesab olunurdu. Kassi Parfiyanın paytaxtı Ktesifonu 

da tutmuşdu. Lakin Ver sülh bağlamaq bacarığını da göstərdi. 166-cı ildə bağlanan 

bu sülhə görə Romanın şərq əyalətləri və klient çarlıqları təhlükəsizlik qazandı. 

Cəbhədən dönən ordu özü ilə taun xəstəliyini gətirdi və xəstəlik bir neçə illiyə, 

german müdaxiləsi ilə birlikdə, stabillik üçün vacib olan mənəviyyatın zəifləməsinə 

şərait yaratdı. 

Roma tarixində ilk dəfə olaraq Çinlə birbaşa əlaqələr yaradılmasına cəhd edildi 

və iki ölkə arasında səfirliklər mübadiləsi baş verdi. Çin kitablarında məlumat verilir 

ki, 166-cı ildə Roma imperatoru An-Tundan buraya elçilər gəldi. Çinlilərin An-Tun 

adlandırdıqları, məhz həmin dövrdə dövləti idarə edən Mark Avreli idi və onun 

Antonin adını çinlilər öz dillərinə uyğun olaraq An-Tun kimi göstərmişdilər. 

Göründüyü kimi, filosof imperator dövlətin beynəlxalq əlaqələrinə ciddi diqqət 

göstərirmiş və hətta Uzaq Şərqlə də əlaqələr yaratmaq qərarına da gəlibmiş.  

Şərqə çox hərbi qüvvə aparıldığından Dunay sərhədi artıq zəifləmişdi və 

nəhayət, barbar hücumları nəticəsində süqut etdi. Qotların, vandalların, lombardların 

və digər tayfaların arxadan təzyiqi ilə german tayfaları olan Markoman və Kvadi, 

həmçinin sarmatlar çayın üstünə axışmağa başladılar. Germanlar çayları keçib Şimali 

İtaliyaya çıxdılar və Akvileyanı mühasirəyə aldılar. Mark və Ver germanlara qarşı 

uğurla vuruşdu.  

Ver 169-cu ildə qəflətən öldü. Onun ölümündən bir az əvvəl Akvileya azad 

edilmişdi. Əlavə üç il vuruşmaq lazım gəldi ki, Mark Dunay sərhədlərini bərpa etsin. 

175-ci ildə müdaxiləçilər artıq yenə də Dunayın arxasında idilər.  

Elə həmin il Markın ölümü barədə saxta xəbər yayıldı. Bu vaxt general Avidi 

Kassi Misir kimi mühüm əyalət də daxil olmaqla, bütün Şərq əyalətlərinin prefekti 

idi. Zirək general özünü bütün Şərq əyalətlərinin də daxil olduğu imperiyanın 

imperatoru elan etdi. Kassi yerli suriyalı idi və onun bu hərəkəti, yunan dilində 

danışan Şərqin separatizminin başlanmasını nümayiş etdirirdi. İstənilən tərzdə, bu 

Markın Dunay  boyunda qazandığı uğurları məhv etdi. Mark Şərqə hərəkət etməyə 

məcbur oldu. Bu isə barbar hücumları üçün qapıları taybatay açdı. Xoşbəxtlikdən 

Kassi tezliklə öz əsgərləri tərəfindən qətlə yetirildi və 177-ci ildə Mark yenidən 

Mərkəzi Avropaya dönə bildi. Buna qədər isə o, imkandan istifadə edib Şərqi 

sakitləşdirmək və əyalətlərini yoxlamaq üçün Antioxa, Aleksandriyaya və Afinaya 

səfər etmişdi. İmperatriça Faustina Dunay müharibələrində əri ilə birgə olduğu kimi, 

bu səfərdə də ərini müşayiət edirdi və elə səfər vaxtı da öldü. Həyatı boyu və vəfatı 

vaxtı ona böyük ictimai ehtiram göstərildi və Mark "Düşüncələr"ində onun barəsində 

məhəbbət və heyranlıqla danışır. Qədim mənbələr isə onu sədaqətsizlikdə və loyal 

olmamaqda ittiham edir, - sadəcə, faktiki olaraq Avidi Kassi ilə, - lakin bu iddialar 

həqiqətə bənzəmir.  

177-ci ildə Mark özünün 16 yaşlı oğlu Kommodu birgə imperator elan etdi. 

Onlar birlikdə Dunay müharibələrini başa çatdırdılar. Mark müdafiədən hücuma 
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keçməyi qət etdi, bu qətiyyətlilik ona böyük uğur gətirə bilərdi. Lakin 17 mart 180-ci 

ildə o, Vindobonadakı (indiki Vyana şəhəri) özünün hərbi qərargahında öldü. Bu 

zaman yalnız ona vaxt tapdı ki, Kommodu rejimin baş məsləhətçilərinə təqdim etsin.  

Mark Avrelinin sağ qalan oğlunu özünə varis seçməsinə faciəvi paradoks kimi 

baxılır. Buna görə onu tənqid edənlər - yaxşı yararlı adamın "fəlsəfi" taxt-taca 

çıxmasının uzun və uğurlu dövründən sonra, kobud sülaləçiliyə dönməsi ilə 

razılaşmırdılar. Lakin Mark bu məsələdə heç bir seçimə malik deyildi, - əgər o, 

Kommodu özünə varis etməsəydi, onun öldürülməsinə göstəriş verməli idi. Bu 

dövrdə imperiyanı aşağı dartan günah, artıq çürümə cığırına düşmüşdü.  

19 il ərzində Romanın imperatoru olan Mark Avreli Qərbin bir çox nəsilləri 

üçün Roma imperiyasının qızıl dövrünü simvolizə edir. Bu dövrdə tamamilə 

təşkilatlanmış dünya dövlətinə vicdanlı və özünü qurban verən monarx başçılıq 

etmişdi. O, öz gündəlik işini stoiklərin nəsihətləri əsasında yerinə yetirirdi. Bu 

bütpərəst inamlar içərisində yeganə fəlsəfə idi ki, ictimai xidmətdə əxlaqi ədaləti 

vacib sayırdı. O, klassik antik dövrün yeganə şəxsiyyəti idi ki, onun şəxsi məsuliyyət 

hissi bizim dövrə gəlib çıxmış - "Düşüncələr" və ya "Öz özümlə təklikdə" əsərindən 

və bir sıra özəl məktublarından öyrənilir. Onun şəxsiyyəti və nailiyyəti 18 əsr sonra 

belə müzakirə olunmaq dəyərinə malik olduğunu itirmir. 

Mark öz hökmranlığının bədbəxtliyə düçar olduğu dövrdə fəlsəfi fikirlərə daha 

çox müraciət edirdi. Onun həmin dövrdəki qayğıları və fikirlərini "Düşüncələr" 

əsərindən öyrənmək olar. Əsər fraqmentar qeydlər, söhbətlər və epiqrammlardan 

ibarətdir, onun kampaniyalarının və inzibatçılığının ortasında meydana gələn 

düşüncələri təsvir edir. Bu sətirlər romalının ürəkdən gələn fikirlərinin ifadəsi olsa 

da, yunan dilində yazılmışdır. Mark həmişə özünü davranışın əldə olunmayan 

məqsədləri üçün təklif edirdi, dünyanın az əhəmiyyətli, kobud, ötüb keçən 

zəhmətlərini bəşəri ümumilikdə və özlərinin xüsusiliyində müşahidə edirdi. Başqa 

sözlə, digər heç bir dünyaya inanmadığından, bununla yanaşı borc və xidməti, 

onların ümidsiz olması ilə əlaqələndirir. Bütün həyatı boyu xəstə olmasına görə, 

güman ki, o, xroniki mədə xorasından əziyyət çəkdiyindən o, hər gün narkotik maddə 

dozası qəbul edirdi. Bu isə onu, apokaliptik görünüşlərin təsiri altında 

"Düşüncələr"dəki fikirlərə dalmağa sövq edirdi. Həm də hadisələrə Markın qayğılı 

reaksiyası dövrün ruhuna uyğun  idi.  

"Düşüncələr"dəki fikirlər Markın özünə məxsus olsa da, orijinal deyildir. 

Onlar mənşə etibarilə stoitsizmin əxlaqi prinsipləri idi, Epiktetdən öyrənilmişdi. O, 

öz ömrünü ağıla arxalanmaqla keçirənləri təqdir edərək, yazır: "Kim öz həyatını ağıl 

işığına qoyursa və ona xidmət edirsə, belələri üçün həyatda ümidsiz vəziyyətlər ola 

bilməz. O, vicdan əzabını tanımır, təklikdən qorxmur və hay-küylü məclis axtarmır, - 

belə adam ali həyata malikdir, insanlardan qaçmır  və onların ardınca qaçmır. Onu 

belə fikirlər utandırmır ki, onun ruhu uzun müddətə bədən örtüyünə salınmışdır. Belə 

adamın hərəkətləri həmişə eyni cürdür, hətta yaxın ölüm ərəfəsində də onun üçün bir 

qayğı vardır - adamlarla dinc ünsiyyətdə ağıllı yaşamaq" . 

Bu fikri davam etdirir: "Bütün dünya bir qanuna tabedir və bütün ağıllı 

məxluqlarda vahid zəka vardır. Düzgünlük birdir və ağıllı adamlarda kamillik 

haqqında anlayış da həmçinin təkdir". 
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İnsanın həqiqətə, düzgünlüyə bağlılığını vacib hal sayan filosof yazır: "İnsan 

könlü könüllü qaydada deyil, güclə düzgünlükdən, mülayimlikdən, ədalət və 

xeyirdən uzaqlaşdırılır. Bunu nə qədər aydın dərk edirsənsə, adamlara o qədər 

sakitliklə yanaşırsan". 

İnsanın həyatında əqlin hansı əhəmiyyətə malik olduğundan bəhs edərək yazır: 

"Lakin sən deyə bilərsən ki, insanın ağlı vardır və onun köməyi ilə o, öz qüsurlarını 

başa düşür. Bu doğrudur. Beləliklə, sən ağıla maliksən və ağıllı davranmaqla yaxın 

adamını öz nöqsanlarını başa düşməyə gətirib çıxararsan. Beləcə öz ağlını göstər, 

insan şüurunu oyatmağı bacar və qəzəbsiz, səbrsiz olmadan və lovğalanmadan onun 

korluğunu müalicə et1". 

Həyatdan baş çıxarmayan, ömrünü kor-koranə keçirən adamlara isə istehza 

edərək, yazır: "Oxumağı və yazmağı bacarmayan adam başqalarını buna öyrədə 

bilməz. Eləcə də nə etməyi bilməyən adam, başqalarına necə göstəriş verə bilər?". 

Mark Avreli daxili aləmin böyüklüyünə xüsusi qiymət verir: "Könülü məhz 

içəridən öz işığı ilə işıqlanmış şarla müqayisə etmək olar. Bu ad təkcə onun işıq və 

həqiqət mənbəyi deyildir, həm də onun bütün xaricini işıqlandırır. Belə vəziyyətdə o, 

azad və xoşbəxtdir, yalnız zahiri əlamətə aludəlik işığı sındırıb, ona xətər yetirməklə 

onun hamar səthini həyəcanlandıra və korlaya bilər". 

O, xeyir məfhumuna toxunur və bunu ağılın qanunlarına uyğun yaşamaqda 

əldə edildiyini göstərir: "Heç kəs heç vaxt özü üçün mümkün olan nemətləri əldə 

etməkdən yorulmadı. Lakin ən böyük xeyiri insan o vaxt əldə edir ki, öz ağlının 

qanununa uyğun hərəkət etsin. Bu qanun isə sənə deyir ki, yorulmadan başqalarına 

xeyir ver, bu özün üçün ən yüksək xeyirdir". 

Şərlə mübarizənin əsas yolunu göstərərək Mark Avreli yazır ki, "Qəribədir, 

insan kənardan, başqasından gələn şərə görə hiddətlənir, bunu isə o, kənarlaşdıra 

bilmir. Onun öz hakimiyyətində olan şəxsi şəri ilə mübarizə aparmır". 

Mark Avreli ruhdan düşməməyi, həyatın sınaqlarına dözməyi məsləhət görür: 

"Əgər sənə öz hərəkətlərində istədiyin bütün yaxşı şeyləri etmək müyəssər olmursa, 

ruhdan düşmə və ümidsizliyə qapılma.  

Əgər sən öz hündürlüyündən yıxılmısansa, çalış yenidən qalx, sakitcə həyatın 

sınağına döz və həvəslə şüurlu qaydada geri,öz köklərinə qayıt". 

Həyatın mənasını həyatın özündən yüksək qiymətləndirir: "Elə yaşa ki, elə bil 

ki, indicə həyatla vidalaşacaqsan, elə bil ki, yaşamaq üçün sənə ayrılan vaxt, 

gözləmədiyin bir hədiyyədir". 

O, həyatın sınaqlarına Allahın məsləhəti kimi baxmağı tövsiyə edir: "Həkim 

bir xəstəyə bir müalicə, digərinə isə digər müalicə yazır. Eləcə də Allah bizə 

xəstəlikləri, xətər yetirilməsini və hüznlü itkiləri yazır. Həkim məsləhəti xəstənin 

sağlamlığının bərpasına kömək edirsə, eləcə də Allahın insanı məhkum etdiyi 

təsadüfləf onun mənəvi cəhətdən sağalmasına, onun şəxsi mövcudluğunun, bütün 

bəşəriyyətin ümumi həyatı ilə qırılmış əlaqəsinin bərpasına kömək edir. Beləliklə, 

qismətinə düşən hər şeyi qəbul et, necə ki, xəstə həkimin dərmanlarını qəbul edir. 

Bədənin sağlamlığının bərpası, - bu acı dərmanların mənasıdır, lakin axı ümumi 

ağıllı təbiət üçün hər bir məxluq tərəfindən öz təyinatına uyğunluğu saxlamaq, xəstə 

üçün sağlam bədəni saxlamaq kimi çox vacibdir.  
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Ona görə də sənin başına gələnlərlə razılaşmağın lazımdır, hətta ən acısı 

ilə.Çünki belə təsadüflərin mənası dünyanın bütövlüyü və sağlamlığıdır. Təbiət, 

Onun ağlı ilə yaşayaraq, ağıllı hərəkət edir və Ondan gələn hər şey, səhvsiz olaraq 

birliyin qorunub saxlanmasına kömək edir". 

Filosof dəyişikliklərdən, metamorfozalardan qorxmamağı məsləhət görür: 

"Doğrudanmı, səni dəyişikliklər qorxudur? Axı heç nə dünyada dəyişikliksiz baş 

vermir. Ümumi təbiətin mahiyyəti dəyişiklikdir. Odunda dəyişiklik əmələ gətirmədən 

suyu qızdırmaq olmaz. Qidalanma qidanın dəyişilməsi baş vermədən mümkün 

deyildir. Bütün dünyanın həyatı dəyişilmədən başqa bir şey deyildir. Anla ki, səni 

gözləyən dəyişilmə eynilə həmin mənaya malikdir, bu dəyişilmə cisimlərin öz təbiəti 

üçün zəruridir. Bircə şeyə diqqət yetirmək lazımdır ki, insanın həqiqi təbiətinə zidd 

olan nəsə edilməsin, hər şeydə Onun necə və nə vaxt göstərdiyi kimi hərəkət edilsin". 

İnsan həyatında yaxın adama qarşı nifrət və qəzəbin əbəs olduğunu qeyd 

edərək, yazır ki, "Budaq öz kökündən kəsildikdə, bütöv ağacdan ayrılır. Eləcə də 

insan başqası ilə nifaq saldıqda, həm də bütün bəşəriyyətdən ayrılır. Lakin budaq 

başqasının əli ilə kəsilir, insan isə özünün yaxın adamından, nifrət və hiddəti ilə 

uzaqlaşır, yadlaşır. Başa düşmür ki, əslində o, bununla özünü bütün bəşəriyyətdən 

ayırır". 

Mark Avreli xeyirxahlığı qiymətli daşlarla müqayisə edir: "İnsanda 

xeyirxahlıq özlüyündə qiymətli daş xüsusiyyətinə malikdir, onunla nə baş 

verməsindən asılı olmayaraq, qiymətli daş daim öz təbii gözəlliyini saxlayır". 

Nervanın hakimiyyətə gəlməsindən Mark Avrelinin ölümünə qədər olan dövr 

Roma tarixində xüsusi yer tutur. İngilis tarixçisi Eduard Gibbon yazmışdır: "Dünya 

tarixinin bəşəriyyətin daha xoşbəxt olduğu və görünməmiş qaydada inkişaf etdiyi 

dövrünü müəyyən etmək lazım gəlsə, heç bir tərəddüdə yol vermədən Domitsianın 

ölümündən başlayıb Kommodun taxt-taca çıxmasına qədər olan dövrü adlandırmaq 

olar". Bu zaman məsafəsi 84 ilə bərabər olmaqla, 96-cı ildən 180-ci ilə qədər olan 

dövrü əhatə edir. 

180-192-ci illərdə hökmranlıq etmiş Kommod isə özündən əvvəlki gənc 

imperatorlar olan Kaliqula və Neron kimi səriştəsizlik, şöhrətpərəstlik və şıltaqlıq 

nümayiş etdirirdi. Xoşbətlikdən bacarıqlı əyalət valiləri hesabına, həmçinin Dunay 

boyunca məskunlaşmış barbar müttəfiqlərə torpaq verilməsi və əvəzində onların 

orduda hərbi xidmət keçməsi hesabına sərhədlər toxunulmamış qalırdı. Lakin 

Kommod Trans-Dunay əyalətləri barədəki Mark layihəsindən imtina etdi və özünü 

dövlət işinə deyil, daha çox hissi həzzlərə və xüsusən də Roma arenasında 

şadlanmağa həsr etmək yolunu seçdi. Bu arenada o, sələfi Neronun aktyorluğu 

şəklində, özünü Roma Herkulesi kimi nümayiş etdirirdi. Senatı isə məcbur edirdi ki, 

rəsmi qaydada onu allah başçı kimi tanısın. O, bir qayda olaraq ciddi işləri öz 

favoritlərinə tapşırırdı. Onların ambitsiyaları və intriqaları isə qəsdlərə, dövləti 

xəyanət barədə mühakimələrə, müsadirələrə və rəhmsiz qətllərə aparıb çıxarırdı. 

Kommodun 192-ci ilin son günündə öldürülməsi onun bədbəxtlik gətirən 

hökmranlığına son qoydu və Antoninlər də, Yuli-Klavdilər kimi biabırçı sonluğa 

gəlib çatdılar. Burada digər bir oxşar nəticə də təkrar olundu. Kommodun ölümündən 

sonra, eynən Neronun intiharından sonra olduğu kimi bir neçə ildə dörd imperator 

dəyişdi. 
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Roma imperiyası bizim eranın 14-cü ilindən 180-ci ilə - Mark  Avrelinin 

ölümünə qədər daha çox dinc şəraitdə yaşayırdı və bu dövrdə qədim Aralıq dənizi 

dünyası fəaliyyət göstərirdi. Yeni eranın ilk əsrinin hökmdarları bəlkə Vespasian  

müstəsna olmaqla, Avqust kompromissini təkrar etməyə qabil deyildilər. Bəziləri isə, 

o cümlədən Qay Kaliqula, Neron və Domitsian  qərəzkarlıqlarına və saraylarındakı 

arası kəsilməyən yaltaqlığa görə açıq despotizm yolunu tutmuşdular. 

Bu biabırçı hala yalnız Trayandan Mark Avreliyə qədər olan "nəcib 

imperatorların" hakimiyyəti dövründə 98-180-ci illərdə son qoyuldu. Bu hökmdarlar 

adamlarla nəzakətli davranırdılar. "Nəcib imperatorların" axırıncısı olan Mark Avreli 

isə ağılsızcasına öz oğlu Kommodu taxt-taca varis etdi. Həmin imperatorların 

dövründə senatın tərkibində bəzi dəyişikliklər baş verdi. Hadrianın dövründən isə 

senatın demək olar ki, yarısı əyalət mənşəli olan adamlar idi. Trayanın dövründə 

şərqlilər senat üzvü oldular, afrikalılar isə bu hüquqa Antonin Piyin dövründə malik 

oldular. Roma vətəndaşlığının coğrafiyası da xeyli genişlənmişdi, baxmayaraq ki, 

212-ci ilə qədər hələ imperiyanın bütün azad sakinləri faktiki olaraq vətəndaş ola 

bilməzdilər.  

"Roman sülhünə" baxmayaraq romalılar heç vaxt İudeyada yəhudilərin siyasi 

ümidləri və dini adətləri üçün modus vivendi - mövcudluq qaydası yarada 

bilməmişdilər. 66-cı ildəki böyük qiyamdan 70-ci ildəki məbədin dağıdılmasına 

qədər olan hadisələr, 132-135-ci illərdəki ağır mübarizə Yerusəlimdə yəhudi 

sakinliyinə imperiya qadağası qoyulmasına gətirib çıxarmışdı.  

Bu dövrü şöhrətləndirən adamlardan biri dahi bioqrafiya tarixçisi və yazıçısı, 

mənşəcə yunan olan Plutarx (46-120-ci illər) idi. İmperiyanın vətəndaşı kimi qəbul 

edilən tarixçi Yunanıstanın və Romanın çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərinin 

bioqrafiyasına qələmə almışdır, bu əsərlərin tarixi, fəlsəfi və bədii dəyəri iki min ilə 

qədər olan müddət ərzində nəinki azalmamışdır, əksinə antik dövrü 

qiymətləndirməkdə əvəz edilməz mənbə rolunu oynayır. Bundan başqa o, çox sayda 

etik və digər mövzularda traktatlar yazmışdır. Tarixçi, vifiniyalı Arrian Böyük 

Aleksandrın müharibələrini təsvir edən "Anabasis" əsərini yazmışdı. Aleksandriyalı 

Appian isə Romanın apardığı müharibələri 24 kitablıq əsərində təsvir etmişdi. Mark 

Avrelinin yazdığı "Düşüncələr" əsəri də dövr barədə yaxşı təsəvvür yaradır. Lakin 

imperatorun həqiqətən bu əsərinin müəllifi olmasına müəyyən şübhələr vardır. 

Neronun müəllimi olan Anney Seneka (m.ə. 5 - b.e. 65-ci illər) təkcə qabiliyyətli 

dövlət xadimi kimi deyil, böyük filosof kimi şöhrət tapmışdı. Əgər Avqust dövrü 

ədəbiyyatı Vergili, Horatsi və Ovidi kimi  dühalar bəxş etmişdisə, ondan sonra gələn 

Sezarların dövründə mövcud olan eybəcərliklərə cavab olaraq Seneka özünün yüksək 

ləyaqətləri vəsf edən "Əxlaq esselərini" yaratmışdı. Yaşadığı dünyanın dəyişilməyən 

kədərliliyini Seneka bu naləyə bənzəyən sözlərdə cəmləşdirmişdi: "İnan mənə, 

ölümün həqiqətən labüd olmasında böyük xoşbəxtlik vardır". 

Şair Lukan (39-65-ci illər) Sezarla Pompey arasındakı müharibəni "Vətəndaş 

müharibəsi" əsərində qələmə almışdı. Yazıçı Petroni (34-62-ci illər) "Satirikon"u, 

Böyük Plini (23-79-cu illər) özünün geniş "Təbiət tarixi" əsərini yazmışdı. Böyük 

Plini Messina donanma komandiri olduğu üçün Vezuvi dağındakı vulkan 

püskürməsini elmi cəhətdən müşahidə etdikdə, zəhərli qazlardan boğulub ölmüşdü. 

Plutarx kimi bu dövrdə yaradan bir çox yazıçılar əslən romalı deyildilər. Seneka və 
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Lukan ispan idilər, Favorini Qalliyadan, Apuley Afrikadan gəlmişdi. Mark Avrelinin 

müəllimi və natiq olan Fronto və ilkin xristian latın yazıçıları Minutsi Feliks və 

Tertullian da Afrikadan idilər. 

Latın ədəbiyyatı Antoninlərin hakimiyyəti müddətində özünün "gümüş dövrü" 

ilə fərəhlənirdi. Böyük müəlliflərin əksəriyyəti: Tatsit, Yuvenal və Kiçik Plini 

Domitsian dövründə yaradıcılıqlarına başladılar. Onların heç bir varisi yox idi. 

Tatsitdən sonra Roma tarixi kiçilərək, tərcümeyi-hallara keçdi. Yalnız xeyli sonra IV 

əsrdə tarix elmi latın dilində yazan yunan yazıçısı Ammian Martselliklə yenidən 

inkişaf etməyə başladı. Yüksək səviyyəyə çatan satira Yuvenalla başa çatdı. Çalışqan 

ritorik və Trayana həsr olunmuş panegirik əsərin müəllifi olan Kiçik Pliniyə afrikalı 

Mark Fronto varis oldu. Fronto özü isə Mark Avrelinin müəllimi idi. Digər afrikalı 

Apuley daha orijinal olmaqla, görkəmli ritorik alim və satirik yazıçı idi.  

II əsr ərzində yunan renessansı baş verdi. Hər yerdə ikinci dəfə meydana gələn 

sofist məktəbləri baş qaldırmışdı. Bu məktəb ritorikada, tarixdə, fəlsəfədə və hətta 

elmdə, bilik sahələrində güclü təsirə malik idi. Ritorika məktəblərinə Vespasiandan 

başlayaraq Mark Avreliyədək imperatorların özü himayə edir və onlara maddi 

yardım göstərirdi. Elm sahələrinə gəldikdə riyaziyyat Gerasadan olan Nikomakla, 

təbabət Perqamdan olan Qalenlə, astronomiya Aleksandriyalı Ptolomeylə təmsil 

olunurdu. Hüquq isə yalnız Roma elmi olaraq qalırdı. Antoninlər dövründə bu elm 

Yulian və Qay tərəfindən, III əsrdə isə üç yunan alimi: Papinian, Ulpian və 

Modestinlə təmsil olunurdu. Bu dövrdə dəbə düşmüş tərcümeyi-halları yazanlar isə 

Plutarx və Lutsian idi. 

Öz imperatorluqları dövründə Vespasian və onun oğlu Tit 65 min yerlik 

Kolizeyi tikdirmişdilər. Memar Apollodor yeni Trayan Forumunu tikmişdi. 

İmperator Hadrianın dövründə Panteon indiki ölçüsündə yenidən tikilmişdi. 

İndiyədək salamat qalmış Trayan sütunu onun dakiyalılarla müharibəsini təsvir edən 

relyeflərlə bəzədilmişdi.  

Roma imperiyası 2-ci əsrdə özünün ən geniş ərazisinə sahib oldu. Əgər 1 əsrdə 

bu dövlətə 17-ci ildə Kappadokiya ərazisi, 40-45-ci illərdə Mavritaniya, 43-cü ildə 

Britaniya və 46-cı ildə Frakiya əlavə olunmuşdusa, 2 əsrin başlanğıcında Trayanın 

imperatorluğu dövründə (98-117-ci illərdə) daklarla və Parfiya çarlığı ilə aparılan 

qalibiyyətli müharibələr nəticəsində 106-cı ildə Dakiya və Ərəbistan, 114-cü ildə 

Ermənistan, 115-ci ildə Mesopotamiya və Assuriya imperiyanın ərazisinə daxil 

edildi. Lakin Ermənistan, Mesopotamiya və Assuriya sonralar Trayanın varisi 

Hadrianın vaxtında yerli əhalinin üsyanları nəticəsində 117-138-ci illərdə 

imperiyadan ayrıldılar. Sayı artan bu əyalətlər əsasən quldarlıq münasibətlərinin 

yayılması hesabına iqtisadiyyatını inkişaf etdirirdi.  

Bu dövrdə bazarla əlaqəsi olan və qul əməyindən məhsuldar istifadə edən 

villalar daha yaxşı rentabelliliklə işləyirdi. Bu villaların sahibləri isə əsasən 

şəhərlərin vətəndaşları idi. Bundan başqa bu dövrdə dəniz və quru yollarının qaydaya 

salınması, böyük müharibələrin dayandırılması, valilər üzərində nəzarət qoyulması 

kənd təsərrüfatının, sənətkarlığın və ticarətin inkişafına, Roma həyat tərzinin və 

mədəniyyətinin yayılmasına şərait yaratmışdı. Lakin geridə qalan vilayətlər də var idi 

ki, onlar əsasən kənd icmalarından ibarət idi. Ona görə də bəzi imperiya əyalətləri 

inkişaf edəndə, digərləri tənəzzül dövrü keçirirdi.  
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Birinci əsrin sonundan İtaliya iqtisadiyyatının böhranı başladı. I-II əsrlərdə 

dəniz və karvanlarla aparılan xarici ticarət geniş inkişaf etdi. Roma Ərəbistan, 

Hindistan, Qafqaz, Orta Asiya xalqları ilə, hərdən bir isə Çinlə, Sudana qədər Afrika 

ilə, Baltikyanın ərazilərdəki Şimali-şərq tayfaları ilə ticarət aparırdı. Roma şərab, 

zeytun yağı və metal ixrac edirdi. Ölkəyə isə əsasən ərzaq məhsulları idxal olunurdu.  

Bu dövrdə cəmiyyətin yüksək zümrələri senatorlar və atlılar idi. Birincilərə, iri 

torpaq sahibləri aid idi, onlar əsasən italik imperatorlar tərəfindən irəli çəkilənlər və 

əyalət adamları idi. II əsrdə senatorların 60 faizi əyalətdə doğulmuş adamlar idi. I-II-

əsrlərdə senatorların tərkibindən ali Roma magistratları, hərbi rəislər, əksər 

əyalətlərin valiləri təyin edilirdi. Atlılardan isə digər magistratlar: hakimlər, pretoriya 

prefektləri təyin edilirdi. Şəhər torpaq sahiblərinin başçıları şəhər şuraları olan 

dekurionlara daxil olurdular. Bu dövrdə bu üç zümrə imtiyazlı "nəcib" zümrələr 

hesab olunurdu və onlar şəhər və kənd plebsinə qarşı dururdular. Şəhər plebsi kiçik 

tacirlərdən, sənətkarlardan, muzdlu işçilərdən ibarət idi. Artıq plebs öz siyasi 

əhəmiyyətini itirmişdi- dövlət magistratları senatorlardan və atlılardan seçilirdi. 

Plebey kompaniyaları, onların yığıncaqları, dini həyatları ciddi nəzarət altında 

saxlanırdı. Siyasi əhəmiyyətlərini itirməsi əvəzinə, onlara bol ianələr verilirdi. Roma 

şəhərində 100-150-min kasıb adam dövlətdən pulsuz çörək, həmçinin ət və yağ 

alırdı, başqa şəhərlərdə isə pulsuz ərzağı dekurionlar verirdi. Bayram vaxtı isə əlavə 

hədiyyələr də verilirdi.  

Trayan ilk dəfə olaraq kasıblar üçün alimentar fond yaratdı. Bu fonddan kasıb 

valideynlərin uşaqlarına və yetim uşaqlara dövlət yardımı göstərilirdi. Bu fondun 

vəsaiti isə dövlət tərəfindən kiçik və orta torpaq sahiblərinə verilən ssudadan gələn 

faizlərdən yığılırdı. Kənd plebsinə isə kiçik torpaq sahibləri və özəl şəhər və dövlət 

torpaqlarının icarəçiləri olan kolonlar daxil idi. Əsas vergi və mükəlləfiyyət yükü 

onların üzərinə düşürdü. Azad olmayanlar zümrəsinə isə qul olmaqdan azad 

olunanlar - libertinlər və qullar daxil idi. Bəzi libertinlər, xüsusən imperator 

libertinləri yüksək vəzifələrə və var-dövlətə malik olurdular. Onların orta təbəqələri 

sənətkarlıq və ticarətlə məşğul olur, kasıblar təbəqəsi isə muzdla işləyirdilər. 

Pekulisi, başqa sözlə əmlakı olan qulların bir hissəsi istehsal vasitələrinin və qul 

sahibi oldular. Lakin qulların əksəriyyəti kənd təsərrüfatında və sənətkarlıqda 

istismar olunan adamlar idi. 

Romaya öz qüdrətini daim yüksək səviyyədə saxlamaq mümkün 

olmadığından, işğal etdiyi əraziləri əlində saxlamaq ona çətin başa gəlirdi. 117-138-

ci illərdə imperatorluq etmiş Hadrianın dövründə tayfa ittifaqlarının güclənməsi 

nəticəsində romalılar təcavüzkarlıqdan müdafiəyə keçməyə məcbur oldular, 

Ermənistan, Mesopotamiya və Assuriya kimi əraziləri itirdilər və xeyli sərhəd 

istehkamları yaratdılar. İmperator Mark Avrelinin dövründə isə Dunay tayfaları 166-

180-ci illərdə Markoman müharibəsində imperiya üzərinə hücum etdi və onları 

böyük güzəştlər hesabına dayandırmaq mümkün oldu.  
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SEVERLƏR SÜLALƏSİ 

 

Kommod öldürüldükdən sonra,  şəhərin prefekti Helvi Pertinaks imperator 

oldu. Sadə ailədə doğulmasına baxmayaraq, Senat ona yaxşı hörmət bəsləyirdi. Lakin 

onun özünün ordusu yox idi. O, pretorianlar tərəfindən 193-cü ilin martında, üç aya 

yaxın hökmranlıq etdikdən sonra öldürüldü. Çoxlu sövdələşmələrlə pozulmuş 

pretorianlar imperatorluğa qoca general Didi Yulianın namizədliyini irəli sürdülər. 

General onlara böyük hədiyyələr vəd etmişdi. İmperator hakimiyyətə çıxanda hər bir 

əsgərə hədiyyə verilirdi. Pretorianların hərəkəti əyalət ordularını hiddətləndirdi. Daha 

güclü hesab edilən və Romaya daha yaxın olan Dunay ordusu 193-cü ilin mayında 

Septimi Severi imperator təyin etdi. Sever tezliklə özü kimi, öz qoşunları tərəfindən 

dəstəklənən iki rəqiblə: Suriya leqatı Pertsenni Nigerlə və Britaniya leqatı Klodi 

Albinlə üz-üzə gəlməli oldu. Septimi onun Sezar olması ilə razılaşan Albini 

müvəqqəti olaraq neytrallaşdırdıqdan sonra, Nigerə qarşı yürüş etdi. Nigerin 

qoşunları Misir və Suriyadan gəlib, artıq Vizantiumu tutmuşdu. Dunay legionları 

qalib gəldilər və Niger 194-cü ilin sonunda öldürüldü. Antiox və Vizantium 

mühasirədən sonra qarət edildi. Septimi Mesopotamiyaya müdaxilə etdi, çünki 

parfiyalılar Nigeri dəstəkləmişdilər. Lakin bu kampaniya çox sürətlə dayandırıldı.  

Qərbdə Albin imperiya ilə birlikdən narazı qalıb, özünü 196-cı ildə Avqust 

elan etdi və Qalliyaya müdaxilə etdi. Onu öz qoşunları, əhali, hətta Romada 

senatorlar dəstəkləyirdi. 197-ci ilin fevralında o, öz paytaxtı Lion yaxınlığındakı 

çətin döyüşdə məğlub edildi və öldürüldü. Bu şəhər demək olar ki, viranə qoyuldu. 

Septimi Sever imperiyanın yeganə ağası oldu, lakin soğunçuluq, edamlar və 

müsadirələr acı xatirə qoydu.  

Bir neçə ay sonra, 197-ci ilin yayında o, Parfiya çarı IV Vologezə qarşı ikinci 

Mesopotamiya kampaniyasına başladı. Çar romalıların iki il əvvəl işğal etdiyi 

Nisibisə hücum etmişdi. Septimi Sever yenə qalib gəldi. Parfiya paytaxtları 

Selevkiya və Ktesifona gələrək o, Hatra yaxınlığında məğlub oldu. Lakin 198-ci ildə 

özü üçün faydalı olan sülh bağladı.  

Roma Mesopotamiyanın bir hissəsini, Nisibislə birlikdə saxladı, yeni əyalət 

bərabər qaydada idarə olunacaqdı. Şərqi təftiş etdikdən sonra imperator 202-ci ildə 

Romaya döndü. 208-ci ilə qədər vaxtının çoxunu burada keçirdi. Bu vaxt Kaledoniya 

qiyamçılarının yürüşü onu Britaniyaya yollanmağa sövq etdi. Burada o, Hadrian 

səddi boyunca üç illik kampaniya apardı. Septimi Sever 211-ci ilin fevralında 

Eborakum (York) şəhərində öldü.  

Septimi Sever romanlaşmış Tripoli ailəsinə məxsus idi və bir az əvvəl bu şərəfi 

qazanmışdı. O, Şimali Afrikadakı Peptis Maqnada anadan olmuşdu, öz doğma 

torpağında hökmranlıq edəndə yaxşı hörmət qazanmışdı. O, Emesadan, mərhum 

keşiş ailəsindən olan suriyalı qadın Yuliya Domnaya evlənmişdi və özünü şərqlilərlə 

əhatə etmişdi. Onun senator karyerası da olmuşdu və özünü səriştəli general kimi 

göstərmişdi, lakin hər şeydən əvvəl yaxşı inzibatçı və hüquqşünas idi. Romalılardan, 

italyanlardan və senatorlardan onun xoşu gəlmirdi, ancaq sədaqətli Dunay ordusuna 

arxalanırdı və onu hakimiyyətə məhz həmin ordu gətirmişdi. O, əyalət adamlarına və 

aşağı siniflərə daim hörmət bəsləyirdi. Antoninlərin populyarlığını o, öz xeyrinə qəsb 

etmək istəyirdi, bu məqsədlə özünü Mark Avrelinin oğlu elan etmişdi və öz oğlunu 
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da Mark Avreli Antonin adlandırmışdı. O, faktiki olaraq ümumiyyətlə fərqli siyasət 

həyata keçirirdi, bu siyasət kobud, zorakı, həm də realist olmaqla, yeni sosial 

siniflərə karyera yolunu açırdı.  

Senatın nüfuzuna laqeydlik göstərdiyinə görə orada olduqca çox sayda 

düşmənlərə malik idi. O, atlılara rəğbət bəsləyirdi, ordu isə, beləliklə atlı ordeninin 

istixanasına çevrildi və onun bütün diqqətini özünə cəlb etdi. Atlıların komandanlıq 

etdiyi yeni yaradılmış üç legion hesabına hazır qüvvələrin sayı artdı. Onlardan biri, 

ikinci Parfiya legionu Roma yaxınlığında yerləşdirildi. Öz hakimiyyəti üçün orduya 

borclu olduğunu, lakin onu necə öz yerində saxlamağı bilən Vespasiandan fərqli 

olaraq, Septimi Sever müstəsna problemlərin mövcudluğunu nəzərə alaraq, hərbi 

monarxiyanın bir növünü yaratmışdı. Pretorian kohortları öz dərəcələrini iki dəfə 

artırdılar. Pretorian mühafizəçiləri imperial mühafizəçilərə çevrildilər. Onların 

içərisində isə ən vacib element Dunay ordusunun elitası idi. Senturionlar və 

komissiyadan keçirilməmiş rütbələr tribunat əldə edə bilərdi və atlı zümrəsinə daxil 

ola bilərdi. Beləliklə, misal üçün, İlliriya kəndlisi yüksək vəzifə tuta bilirdi, bu isə 

"Sever inqilabının" ən əsas aspektlərindən biri idi. Legionerlərin maaşları artırıldı və 

onlara daha tez-tez hədiyyələr paylanırdı. Generallar əsasən Suriyada və Afrikada 

torpaq alırdı. Əvvəllər Avqust tərəfindən icazə verilməyən qanuni evlənmək hüququ, 

demək olar ki, bütün əsgərlərə verildi. Kəndlilər arasından çıxan ordu artıq imtiyazlı 

kastaya çevrilməyə meyl edirdi. O, oğlanlarına da "Əsgərlərlə birgə varlan!" 

məsləhətini vermişdi və ordunun əhəmiyyətinin getdikcə artdığını nəzərə alaraq, ona 

daha böyük imtiyazlar verirdi.  

Septimi Severin inzibati uğurları böyük əhəmiyyətə malik idi. O, şəhər prefekti 

hakimiyyətinin cizgilərini vermişdi. O, pretorian prefekturasını Papinian kimi birinci 

dərəcəli hüquqşünaslara etibar etdi və o, prokuratorların sayını artırdı. Maliyyə 

vəzifələrinə afrikalılar və şərqlilər arasından, idarəetmə vəzifələrinə isə Dunay 

zabitləri sırasından adamlar seçilirdi.  

Bu dövrdə İtaliya nüfuzunu itirdi və özünü digər əyalətlər kimi asılı vəziyyətdə 

gördü. İnzibatçılıq, maaşlar, əsgərlərə hədiyyə verilməsi tədbirləri, həmçinin Romada 

plebeyləri dəstəkləmək və tikinti aparmaq üçün olan xərclər məsrəflərin 

yüksəlməsinə gətirib çıxardı və bu, imperatoru məcbur etdi ki, 194-cü ildə denarini 

devalvasiya etsin. Pulun məzənnəsi isə əvvəllər Antoninlər tərəfindən qoyulmuşdu. 

Lakin davam edən müsadirələr onun şəxsi sərvətini artırırdı. 

Severin sosial siyasəti əyalətdən gəlmiş və tərkibində italyanların faizini 

azaldan şərqli-afrikalı və hətta misirli senatorlara və yüksələn atlı zümrəsinə xoş 

gəlirdi. Atlılar hökmdar şurasını öz hüquqşünasları ilə doldururdular. Antoninlərin 

rəğbət bəslədiyi şəhərlər dövləti xidmətdə inzibatçılıq vasitəsi olmağa getdikcə daha 

çox ümid edirdilər. Varlı dekurionlar - munitsipal şuraların üzvləri maliyyə cəhətdən 

vergilərin yığılmasına cavabdeh idilər və bu məsələyə görə Misirin şəhərləri nəticədə 

munitsipal senata yiyələndilər.  

İmperiya hakimiyyəti prinsipatın ideoloji cəhətlərinə əhəmiyyət verməyərək, 

faktiki olaraq orduya əsaslanırdı və öz qanuniliyini irsiyyətdə axtarırdı. Septimi 

Severin iki oğlu - Karakalla və Geta açıq varislər kimi əvvəlcə Sezar elan edildilər; 

birincinin 196-cı ildə, ikincinin isə 198-ci ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə Septimi 

Severin hökmranlığının son üç ilində imperiya öz başında üç Avqusta malik oldu.  
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Septimi Severin böyük oğlu Karakalla öz kiçik qardaşı Getanı öldürdükdən 

sonra, 211-ci ildən 217-ci ilə qədər hökmranlıq etdi. O, öz atasının karikaturası idi: 

zorakı, maniakal, komplekslərlə dolu, üstəlik qəddar və davakar. Ancaq o, atlılardan 

və hüquqşünaslardan ibarət olan ətrafının qarşısını ala bilmirdi. Atası ilə birlikdə 

onlar dövləti idarə etmişdilər və hətta atasının hərbi və bərabərləşdirmək siyasətinə 

xeyli dərəcədə köməklik göstərmişdilər. Karakalla ordunun maaşlarını daha da artırdı 

və eyni zamanda bahalı tikinti proqramını həyata keçirməyə başladı. Bu hərəkəti ilə 

o, atasından ona qalan sərvəti qısa müddətdə tükətdi. O, senatorları məcbur edirdi ki, 

ağır təzminatlar versinlər. Vərəsə və qul vəziyyətindən azad olunma vergilərini ikiqat 

artırdı və bəzi hallarda qızıl şəklində təzminat verilməsini tələb edirdi. Beləliklə o, 

şəhərin orta siniflərini qarət etdi. İnfilyasiyanı dayandırmaq üçün gümüş dinarilər 

ucuzlaşdı. O, yeni sikkə yaratdı, onun da real dəyəri Mark Avreli sikkəsinin 

dəyərində olsa da, ancaq rəsmi dəyəri ikiqat artıq müəyyən edildi. Elə bir şərait 

yarandı ki, monetarist qeyri-stabillik bir neçə vaxtdan sonra yenə təkrar olunacaqdı.  

212-ci ildə qəbul edilən məşhur Antoniana Mülki Konstitusiyası imperiyanın 

demək olar ki, bütün sakinlərinə vətəndaşlıq hüququ verdi. Bu qanun yalnız 

çoxaldılmış papirusların hesabına bu günə gəlib çıxmışdır və o vaxtlar bir sıra 

mübahisələr yaratmışdı. İmperiyanın hər bir sakini o vaxtdan etibarən ikili 

vətəndaşlıq alırdı - Romanın və həmin şəxsin doğulduğu şəhərin vıətəndaşlığını. 

Vətəndaşlıq statusu öz əhəmiyyətini kiçildirdi və effektli olmaq üçün bütün 

vətəndaşlar mütləq hökmdarın təbəələri sayılırdı. 

Elə bir ciddi hərbi keyfiyyətlərə malik olmasa da, Karakalla Böyük Aleksandrı 

özünə hami kimi qəbul etmişdi, ona böyük məftunluq göstərirdi və aktiv siyasətində 

onun qaydasında hərəkət edirdi. O, Yuxarı Dunayda tevton tayfalarına qarşı uğurla 

vuruşmuşdu, onların arasında alemanlar ilk dəfə idi ki, meydana çıxırdı. O, bir sıra 

hallarda hərbi əməliyyatları ağıllı qaydada danışıqlar aparılması ilə əvəz edirdi, 

barbarlara iri subsidiya və sağlam valyutada pul verirdi. Belə hərəkətləri ilə o, 

narazılıq yaradırdı. Öz köhnə və bir az əvvəlki qəhrəmanı Trayan kimi, həmçinin öz 

atası tək onun ambitsiyası Şərqdə triumf qazanmağa istiqamətlənmişdi. O, 

Ermənistana müdaxilə etmişdi, şimali-qərbi Mesopotamiyada Osroeneni anneksiya 

etmişdi, buranı əvvəllər Septimi Sever tərəfindən götürülmüş hissəyə birləşdirdi. 

217-ci ilin aprelində Dəclə üzərinə yürüş vaxtı, öz pretorian prefektlərindən biri olan 

Mark Opelli Makrinin göstərişi ilə öldürüldü.  

Makrin əsgərlər tərəfindən imperator kimi qəbul edildi. Onlar öz sələfinin 

ölümündə Makrinin hansısa rol oynamasından hali deyildilər. Senatorlar həvəssiz 

olaraq atlı ordeninin üzvünü qəbul etdilər. Bütün bunlara baxmayaraq, Makrin 

özünün mülayim və barışan adam olduğunu sübut etdi. Lakin sadə mülki adam kimi 

ordu ona nifrət edirdi və antik müəlliflər ona düşmən münasibəti bəsləyirdilər.  

O, parfiyalılarla şərəfsiz sülh bağladı, bu müqaviləyə görə böyük məbləğdə pul 

vermək hesabına Mesopotamiya Romaya qaldı. Özünü populyar etmək üçün o, 

Karakalla vergi artımlarını ləğv etdi və hərbi xərcləri azaltdı. Tezliklə ona qarşı qəsd 

təşkil edildi. Septimi Severin iki nəvə qohumu öz anaları, xüsusilə də nənələri 

tərəfindən inandırıldı ki, onlar imperial hakimiyyətə nail olacaqlar. Onlardan biri, 

yaşca böyük olan Bassian Suriya qoşunlarına təqdim edildi, onlar qızılla satın 

alınmışdılar və 218-ci ilin aprelində o, imperator elan edildi. Bir az sonra Makrin 
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məğlub edildi və öldürüldü, oğlu da atasının qismətini dadmalı oldu. Makrin taxt-

taca görə oğlu ilə birləşmişdi.  

Yeni imperator Karakallanın oğlu kimi təqdim edildi və onun Mark Avreli 

Antonin adını götürdü. O, ancaq Eleqabal adı altında daha yaxşı tanındı. Bu allahın o 

yüksək keşişi idi, nənəsinin mülayimlik etmək barədəki məsləhətinin əksinə, bu 

allahı ağılsızcasına tezliklə romalılara sırımaq istədi. On dörd yaşlı imperator ağır 

xərclərlə, orgiyalarla, ətrafının pozğun davranışı ilə özünə dərin nifrət qazanmışdı.  

Emesalı Baala (Eleqabala) onun fanatik sitayişi səmimi idi. Lakin o, romalıları 

öz əndazədən çıxan hərəkətləri ilə təəccübləndirirdi. Pretorianlar onu 222-ci ildə 

öldürdülər və onun əmisi oğlu Aleksianı imperator elan etdilər. Öncə Sever 

Aleksandr adını götürdü. Yaxşı təhsil görməsinə, yaxşı niyyətlər sahibi olmasına 

baxmayaraq, Sever Aleksandr anasının və nənəsinin göstərişlərinə tabe olmaqla, 

xarakterinin zəifliyini göstərirdi.  

O, senata xoş gələn islahatların tamamlanmış proqramını təqdim etdi. Lakin bu 

islahatlar heç də yada salınmadı. Septimi Severin vaxtında olan kimi onun 

məsləhətçiləri də atlılar idi. Pretorian prefekt Ulpian bu dövrün ən görkəmli 

hüquqşünası idi və sülalənin banisinin siyasətinin əsaslarını o, davam etdirirdi.  

İmperiyanın zəifləmiş enerjisinin nəticələri məhvedici oldu. Persiyada 224-cü 

ildə Arşakidlər daha ambitsiyalı Sasanidlər sülaləsi ilə əvəz olundu. Onlar Şərqdə 

Əhəmənidlərin keçmiş ərazilərini bərpa etmək istəyirdilər. Onların ilk hücumu 232-ci 

il kampaniyası ilə dayandırıldı. Lakin bunun imperatora az dəxli var idi və aralıqdakı 

müddətdə arzu olunmayan nəticə kimi, ordu ondan uzaqlaşdı.  

Romada 223-cü ildən başlayaraq tez-tez iğtişaşlar baş verirdi. Ulpian 

pretorianlar tərəfindən öldürüldü. Reyn üzərində tevtonlarla vuruşmaq üçün toplaşan 

əsgərlər bir daha yenidən qiyam qaldırdılar, Sever Aleksandrı və onun anasını 

öldürdülər.  

Frakiyalı Maksimin heç bir çətinlik hiss etmədən 235-ci ilin martında onu əvəz 

etdi. Severlər sülaləsi isə öz sonuna çatdı.  

Karakalla istisna olmaqla Severlər sülaləsi incəsənətə və ədəbiyyata qayğı və 

köməklik göstərirdi. Məhz bu dövrdə Romanın bir sıra böyük hüquqşünasları 

meydana gəlmişdi. Onların sırasına Pavel, 212-ci ildə edam edilmiş Papinian, 223-cü 

ildə qətlə yetirilmiş Ulpian daxil idi. Ulpian dövlət apparatının mülki başçısı kimi 

xidmət göstərməklə yanaşı, pretor ediktlərinə və qanunların digər aspektlərinə böyük 

təfsirlər, şərhlər yazırdı. VI əsrdə Yustinian Roma qanunlarını kodifikasiya edəndə, 

onun "Diqestinin" üçdə birini Ulpianın yazıları təşkil etmişdi, baxmayaraq ki, 

Yustiniandan əvvəlki kodekslərdə Papinianın mövqeləri üstün rol oynamışdı.  

Septiminin arvadı Yuliya Domna öz bacısı Yuliya Mesa ilə birlikdə 

idarəetməyə müstəsna təsir göstərir və həmçinin böyük ədəbi salonu dəstəkləyirdi. 

Həkim Qalen də bu sarayı şərəfləndirənlərdən biri idi. Romada Septimi iri saray 

tikdirmişdi, onun oğlu isə Karakalla hamamları deyilən tikililəri inşa etdirmişdi. Bu 

dövrdə Suriyada Baalbek məbədləri kompleksinin tikintisi başa çatdırılmışdı.  

Avqustun islahatları və onun ənənəvi dini bərpa etmək cəhdləri dövründən 

keçən müddət ərzində azacıq dini dəyişikliklər baş vermişdi. Kapitoli ilahi qüvvələri 

olan Yupiter, Yunona və Minerva şərəfinə həsr olunan rəsmi mərasimlər bu vaxtadək 

Romanın keşişlər kollegiyası tərəfindən keçirilirdi. II əsrdə kent ölkələri olan Qalliya 
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və Britaniyada, həmçinin Afrikada və Mərkəzi Avropada qədim yerli kultlar öz 

intibahlarını yaşayırdı. Çox hallarda böyük allahlar həmçinin "siyasiləşmiş" idi. 

Aşağı siniflər, onlara daha çox kömək edən Herkules və Silvan kimi ilahi qüvvələrə 

üstünlük verirdilər. Sadə xurafat, mövhumat bu vaxta qədər inkişaf edirdi. Hətta 

təhsil görmüş siniflər də maqiya ilə məşğul olmaqda heç bir tərəddüdlük 

göstərmirdilər. II əsrin filosofu və ritoriki Apuley, misal üçün sehrli qabiliyyəti 

hesabına varlı dul qadını ələ almaq istədiyinə görə məhkəməyə verilmişdi.  

Severlərin dövrü Şərq dinlərinin zəfəri ilə əlamətdar oldu və bu vaxt 

sinkretizmə yönələn ilk cəhdlər edildi. Sinkretizm özü bütün ilahilər içərisində ali 

allaha meyl edirdi. Bu monoteizmə doğru tendensiya dindarlıq atmosferinin 

yaranması ilə müşayiət olunurdu.  

I və II əsrlər ərzində xristianlıq yavaş-yavaş yayılmağa başladı. Bizim eranın 

30-cu illərində çarmıxa çəkilən İisusun doktrinası əvvəlcə Palestinada yəhudilər 

arasında kök saldı. Tiberinin hökmranlığının sonunda Müqəddəs Pavelin Kiçik 

Asiyadakı və Yunanıstandakı moizələrinin nəticəsi kimi bütpərəstlər arasında 

xristianlıq yayılmağa başladı. Elə bu vaxt Yerusəlimin, Aleksandriya və Suriyanın 

yəhudiləri arasında xristianlıq tərəqqi etməkdə davam edirdi və tezliklə Osroeneyə və 

Fərat çayı üzərindəki Parfiya şəhərlərinə gəlib çatdı. Bu şəhərlərdə xeyli yəhudi 

koloniyaları var idi. Ortodoks yəhudilərdən "Xristosa" inam bəsləyənləri yatırtmaq 

əvvəlcə Roma hakimiyyətlərinə çətin başa gəlirdi. Xristianlığın ilk tərəfdarları aşağı 

siniflərə məxsus olanlar idi. Bu dinin, iudaizmdən fərqli olaraq milli bağlılığı yox idi. 

Tarixçi Tatsit ikrahla bəyan etmişdi ki, xristianlıqla bağlı olanlar nifrət olunan insana 

bənzərlərdir. Xristianlar 66-73-cü illərin yəhudi qiyamında iştirak etməmişdilər və 

Flavilərin dövründə xristianlıq bütünlüklə öz mənşələrindən ayrıldı. Xristianlar 

Misirdən Qara dənizə gəlib, Vifiniyada və Yunanıstanda görünməyə başladılar. 

Apostollar dövrü başa çatanda, kilsə dövrü başlandı. II əsrdə xristianlıq 

intellektuallara da gəlib çatmağa başladı.  

Lakin hakimiyyəti inandırmaq məsələsində xristianlar uğur qazana bilmədi. 

Neronun həyata keçirdiyi ilk təqib kampaniyası bir xüsusi hadisə ilə əlaqədar idi və 

onun heç bir hüquqi əsası yox idi. Bu hadisə isə 64-cü ildə Romada baş vermiş 

yanğın idi. Xristianlıq konsepsiyasının cinayət kimi qəbul edilməsi praktikası 

Flavilər dövründə baş verdi. Trayan Vifiniya valisi Kiçik Pliniyə göstəriş vermişdi 

ki, özünü xristian elan edənlərin hamısı ilə sərt davranılsın, bu vaxt onların hansısa 

bir cinayət törətməsinə ehtiyac olmamalıdır. Mark Avrelinin dövründə müəyyən 

çətinliklər xristianlar üçün yeni problemlər meydana gətirirdi. Xristianlar dövlət 

allahlarına və imperial kultlara qurban verilməsində iştirak etməkdən imtina 

edirdilər. Şərqdə, Romada, Qalliyada və Afrikada xristian şəhidlər meydana gəldi. 

Kommodun hökmranlığı onlar üçün daha xoş idi, çünki onun ətrafının bir çox 

üzvlərinin özü xristian və ya xristianlara rəğbət bəsləyən idi. Lakin bu qısa müddət 

davam etdi. Septimi Sever ilk ardıcıl təqibləri başlatdı. Karakalla dövründə şərait 

nisbətən sakitləşdi və kilsə tərəqqi etməyə başladı.  
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SİYASİ XAOS VƏ İMPERİYANIN PARÇALANMASI DÖVRÜ 

 

Sever Aleksandrın ölümündən II Klavdi Qotikə qədər olan dövr uzurpatorlarla 

və barbar müdaxilələri ilə əlamətdardır. Germanlara qarşı cəsarətlə döyüşmüş, lakin 

senata və təhsil görmüş kübarlara qarşı düşmənçilik nümayiş etdirən frakiyalı 

Maksimindən sonra, Afrikanın varlı torpaq sahiblərinin qiyamı nəticəsində 

Qordianlar hakimiyyətə gəldi. Əvvəlcə mülki imperatorlar olan Papien və Balbin 

birlikdə taxt-taca çıxdılar. Sonra III Qordian adlı gənc, öz qayınatası, pretorian 

prefekti olan Timesiyə arxalanaraq imperator oldu. O, öz əsgərləri tərəfindən 

öldürüldü. Persiyalılara qarşı kampaniya vaxtı onun yerini əvvəlcə Ərəb Filip, sonra 

isə Detsi tutdu. Onların hər ikisi ordunun nümayəndəsi idi. Detsi Roma ənənələrini 

bərpa etməyə cəhd etdi və xristianları təqib etdi. Lakin 251-ci ildə Qara dəniz 

yaxınlığındakı döyüşdə qotlar tərəfindən öldürüldü. 253-cü ildən 268-ci ilədək iki 

Roma senatoru - Valerian və onun oğlu Qallien hökmranlıq etdi. İqtisadi qeyri-

sabitlik, imperator hakimiyyətinin böhranı ilə daha da dərinləşirdi. İmperatorlar çox 

tez-tez dəyişilirdi, taxt-taca çoxlu iddiaçıların meydana gəlməsi, onların arasında 

hakimiyyət üstündə kəskin mübarizəyə səbəb olurdu. Bütünlükdə isə bunların hamısı 

imperiyanın zəifləməsinə gətirib çıxarırdı və nəticədə imperiya eroziyaya uğrayırdı, 

parçalanırdı, tədricən dağılırdı.  

256-cı ildə imperator Valerian tərəfindən edam edilmiş, xristian icmasının 

yepiskopu Kiprian yazırdı ki, quldurlar yolları tutmuş, dəniz quldurları tərəfindən isə 

dənizlər bağlanmışdır. Hər yerdə müharibədir, hərbi düşərgələrdir, qanlı dəhşətlərdir. 

Bütün dünya, qarşılıqlı qaydada tökülən qanlarla suvarılır və insan qətli, yalnız ayrı-

ayrı adamlar tərəfindən həyata keçirildikdə cinayət hesab olunur, əgər bu açıq şəkildə 

həyata keçirilirsə igidlik adlanır. Xətalara görə cəzasızlıq, təsirsizliyə görə deyil, 

cinayətin dəhşəti ilə təmin edilir. Cinayəti nəinki edirlər, həm də onu etməyi 

öyrənirlər. Cinayət qanunlar qarşısında baş verir, hüquqlar tapdalanır. Hətta müdafiə 

olunmalı yerdə belə, təqsirsizlik qorunmur. Bir insan bədəninə, onun orqanlarının 

sayından çox cəza tətbiq edilir. Hakimlər hökmləri ilə alver edirlər. Kim ki cinayətin 

qarşısını almalıdır, o, özü cinayət edir, günahsız müttəhimi məhv etmək üçün hakim 

özü də günahkar olur. Qanun qarşısında heç bir qorxu yoxdur. Nə satıla bilirsə, o da 

qorxu təlqin edir. 

Valerian xristianların təqibini canlandırdı, lakin məhvedici kampaniya vaxtı o, 

persiyalılar tərəfindən əsir götürüldü və elə əsirlikdə də 260-cı ildə öldü. Onun oğlu 

sonra təkbaşına hökmranlıq etdi. Çox sayda müdaxilələrlə və bir neçə uzurpatorlarla 

qarşılaşdı. Qallien daim Reyn və Dunay arasında hərəkət edirdi. 262-ci ildə Milanda, 

267-ci ildə Nestusda parlaq qələbə çalmışdı. Lakin Pannoniya ordusu ona qarşı bir 

neçə rəqib qaldırmışdı. Başı qalları himayə etmək üçün franklara və alemanlara və 

Şərqi himayə etmək üçün isə persiyalılara qarşı mübarizəyə çox qarışdığından o, 

proterian prefekti Mark Kassian Postumun başçılığı altında Qalliya imperiyasının, 

Odenatın başçılığı altında Palmira çarlığının formalaşmasına dözməli oldu.  

Qallienin bəzi islahatları gələcəkdən xəbər verirdi. Senatorlar praktiki olaraq 

ordudan xaric edildilər. Atlılar komandanlığın və əyalət canişinliyinin əksəriyyətini 

ələ keçirdilər. Ordunun təşkilinə gəldikdə yeni ordu korpusları, xüsusilə də güclü 

süvari dəstəsi yaradıldı. Atasının ölüm xəbəri münasibətilə o, xristianların təqibinə 
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son qoydu, yeni dinlə mübarizəni intellektual müstəviyə keçirdi, ideya mübarizəsinə 

yol açdı.  

Bu tədbirlərinin sonu kimi o, qədim yunan kultlarına vuruldu. Ümumilikdə 

həmin təşəbbüslər, xüsusən vətənpərvər senatorlar və Pannoniya generalları arasında 

onun düşmənlərinin sayını artırdı.  

Qallien Milanda olanda uzurpator Avreol onu mühasirəyə aldı, bu vaxt o, 

özünün qərargah başçısı tərəfindən öldürüldü. Həmin adam 268-ci ildə özünü II 

Klavdi elan etdi və İlliriya imperatorlarından birincisi oldu. Yeni imperator 

alemanlara qarşı Qarda gölü üstündəki döyüşdə böyük qələbə çaldı və 269-cu ildə 

Naissdə qotları darmadağın etdi. Lakin o, 270-ci ildə taun xəstəliyindən öldü. Bu 

fəlakətli dövr imperiyanın bir qüsuruna - hakimiyyətə yüksəlmənin qanuni 

prinsiplərinin olmamasına və ordunun siyasətdə ağalıq etməsinə işıq saldı. Güclü 

prinsipat yaratmış quruluşlar zəiflədi və imperiya bu vaxt dərin islahatlara ehtiyac 

hiss edirdi. Lakin bu islahatları həyata keçirmək üçün də imperiyanın özü çox zəif 

idi.  

Barbar müdaxilələri də getdikcə fasilə vermirdi. Qotlar şərqi germanlar olub, 

indiki İsveçdən gəlmişdi və onlar da vandalların, burqundiyalıların arxasınca 

getdilər. Onların cənuba, Qara dənizə tərəf yürüşləri markomanları, kvadiləri, 

sarmatları Mark Avreli dövründə mövcud olan Roma sərhədlərinin içərisinə atmışdı. 

Onlar 238-ci ildə Qara dəniz üstündəki yunan şəhərlərinə hücum etmişdilər. 253-cü 

ildən başlayaraq Krım qotları və herulilər meydana çıxdı, onlar Qara dəniz və Egey 

dənizi sahillərini, xüsusən də bir sıra yunan şəhərlərini qarət etdilər. 267-ci ildə 

tarixçi Deksippin təşkil etdiyi möhkəm müdafiəyə baxmayaraq, Afina tutuldu və 

qarət edildi.  

Lakin Dunayın orta axınındakı ölkələr bu vaxtadək markomanların, kvadilərin, 

sarmatların və azad Dakiya karpilərinin təzyiqi altında idi. İnadkar müqavimətə 

cavab olaraq Dakiya tədricən qarət edildi. Valerian əsir götürüldükdə, Pannoniyada 

ciddi təhlükə yarandı.  

Qərbdə müdaxilələr xüsusi zorakılıqla müşayiət olunurdu. Germanlar və qallar 

Şimal dənizi sahilində birləşmiş frank tayfaları tərəfindən, Orta və Yuxarı Reyndə isə 

alemanlar tərəfindən geri oturdulmuşdular. Ağır vəziyyətdə döyüşən Qallien 

qoşunları öz müdafiələrini Mayntsın və Kölnün ətrafında mərkəzləşdirmişdilər. 

Lakin Pannoniyadakı uzurpatorlar onların bir nəticə əldə etmələrinə imkan 

vermədilər. 259-260-cı illərdə alemanlar artıq romalıların itirdiyi Qara meşə 

ətrafındakı ərazidən keçərək gəldilər. Alemanların bir çoxu İtaliyaya girmək üçün 

Alp keçidlərinin böyrü ilə hərəkət etmişdilər. Digərləri qallara hücum etmişdilər, 

ölkənin şərq hissəsini viranəyə döndərmişdilər. Onlar Roma vadisindən keçərək 

Aralıq dənizinə çıxdılar, bəzi dəstələr hətta İspaniyaya girmək üçün hərəkət etdilər. 

Burada onlar franklara qoşuldular - onların çoxu gəmilərdə Şimal dənizindən 

gəlmişdilər, - buna qədər isə Qalliyanın qərb sahillərini qarət etmişdilər. Onlar böyük 

çaylarla üzərək İspaniyaya çatdılar və sonra Cəbbəlütariq boğazını keçib Mavritaniya 

Tingitanasına doğru irəlilədilər.  

Qallien aldanaraq özü qallara inandı, gənc oğlu Solonini isə Postuma etibar 

etdi. Axırıncı Solonini öldürdükdən sonra özünü imperator elan etdi. Bir sıra hərbi 

müdaxilələr xalqı elə qorxutmuşdu ki, onlar yeni imperatoru, hətta İspaniyada və 
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Britaniyada qəbul etməyə hazır idilər. Postum özünü əvvəlcə ölkənin müdafiəsinə 

həsr etdi və nəticədə qanuni imperator hesab olundu. O, özünü Qallienin rəqibi kimi 

aparırdı, həm də onu məhv etmək üçün etdiyi cəhdlər heç bir nəticə vermədiyindən, 

Qallien ona dözməli oldu.  

Postum ölkəni mülayimliklə idarə edirdi və yaxşı Roma dəbinə uyğun olan əla 

sikkələr buraxdı. Lakin o da öz əsgərləri tərəfindən öldürüldü, onun varislərinin 

hökmranlığı isə 274-cü ilə qədər davam etdi.  

Şərqdəki sərhədlər isə Hadrian tərəfindən Fəratda qoyulmuşdu. Hələ Neronun 

dövründə, romalılar Ermənistan çarları üzərində nəzarəti əldə etmişdilər, 

Karakallanın dövründə isə onlar Oskoeneni və Yuxarı Mesopotamiyanı anneksiya 

etdilər. Parfiya imperiyası zəif idi və bir çox hallarda çətinliklərlə üzləşirdi. Lakin 

Sasanidlər daha təhlükəli idilər. 241-ci ildə ambitsiyalı təşkilatçı və dövlət xadimi 

olan I Şapur taxt-taca çıxdı. Onun məqsədi İran torpaq sahiblərini bir xəttə düzməyə 

nail olmaqla və zoroastrizm dinini himayə etməklə imperiyanı birləşdirmək idi. O, 

həmçinin manixeylərə də dözürdü, xristianların və yəhudilərin təqibinə son qoydu. 

Bu hərəkətləri ilə həmin icmaların rəğbətini qazandı. 252-ci ildə onun komandanlığı 

altında olan böyük ordu ilə Şapur Ermənistan çarının taxt-tacına Artavazdı 

yerləşdirdi. Mesopotamiyaya hücum edib Nisibisi tutdu. 256-cı ildə onun irəliyə 

çıxmış qoşunu Kappadokiya və Suriyanı tutdu, Antioxu qarət etdi.  

Valerian 259-cu və ya 260-cı ildə əməliyyat vaxtı məhz Şapur tərəfindən əsir 

götürüldü. Mesopotamiya itirildi və Roma Fərata doğru geri atılmağa məcbur oldu. 

Kappadokiya, Kilikiya və Suriya yenə də qarət edildi və Antioxda marionet, 

imperator taxt-tacına oturduldu. Lakin bu qələbələr ötüb keçən idi. Kappadokiya və 

Kilikiyada müdafiə təşkil olundu və Palmira hökmdarı Odenat Şapuru 

təəccübləndirərək, onun arxasından İrana hücum etdi. Odenat öz mənafeyi naminə 

hərəkət edirdi. O, persiyalılara qarşı vuruşmaqda davam edirdi. "Şahənşah" titulunu 

almışdı. Romalılar Şərqin müdafiəsini rəsmi qaydada ona etibar edirdilər, bir sözlə 

əyalətlərin idarə olunmasını da ona vermişdilər. Beləliklə, Palmira "çarlığı" 

Kilikiyadan Ərəbistana qədər uzanırdı. O, Qallienlə əlaqəsi davam edərkən 267-ci 

ildə öldürüldü. Onun dul qadını Zenobiya öz ərinin titullarını, onların oğlu olan 

Vaballata verdi. Sonra Qallienin və II Klavdinin ölümlərindən faydalanmaq 

məqsədilə, 270-ci ildə Zenobiya öz qoşunları ilə Misirə və Kiçik Asiyanın bir 

hissəsinə müdaxilə etdi. Bu müdaxilə Roma ilə əlaqələrin qırılmasına səbəb oldu. 

271-ci ildə Vaballat imperator Sezar Avqust elan edildi. Şərq əyalətlərinin örtülü 

separatizmi, heç şübhəsiz bəzi kommersiya faydaları gətirməklə, elə bir çətinlik 

olmadan Palmira ağalığını qəbul etməyə imkan verirdi. 272-ci ildə Avreli tərəfindən 

birlik bərpa edildi. Lakin Mesopotamiya itirildi və Fərat imperiyanın yeni sərhədinə 

çevrildi.  

Qallienin hökmranlığının sonunda müdaxilələr və vətəndaş müharibələri 

iqtisadi və sosial böhranın nə qədər ciddi olduğunu göstərdi. Bir çox regionlar viranə 

qoyulmuşdu, bir sıra mühüm şəhərlər qarət edilmiş və dağıdılmışdı. Şimali İtaliyada 

Qalliya Tsizalpinin özü alemanlar tərəfindən darmadağın edilmişdi. Baş verən 

dəyişikliklər quruda və dənizdə quldurluğu artırmışdı. Taun xəstəliyi, ordular 

tərəfindən Şərqdən gətirilərək 250-ci və 270-ci illər arasındakı iki onillik ərzində 

əraziləri viranə qoymuşdu. Bunlar əhalinin sayının azalmasına səbəb oldu, bunun nə 
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qədər ciddi olduğunu qiymətləndirmək də mümkün deyildi. Bütünlükdə imperiya 

dilənçi vəziyyətinə salınmışdı, baxmayaraq ki, bir sıra əyalətlər, Afrika, Britaniya, 

Pannoniya, Asiya və Suriya kimiləri əsr boyu inkişaf etməkdə davam edirdi.  

Munitsipial idarəetmə atrofiyaya uğramışdı, şəhərlər özünü dar divarların 

arxasında gizlətmişdi. Londondan Vizantiuma gedən və Boloniyadan, Kölndən və 

Dunaydan keçən baş ticarət yolu nəinki təhlükəsiz deyildi, hətta çox vaxt keçilən 

deyildi. Şapurun gətirdiyi məğlubiyyətlər və Palmiranın hakimiyyətə iddiaları Şərqlə 

və Uzaq Şərqlə karvan ticarətinin sürətini yavaşıdırdı. Ancaq Qərbdə, İspaniya və 

Narbonna ilə İtaliya arasındakı kommersiya fəal qaydada davam edirdi. Afrika 

Ostiya, Roma, Misir və Suriya ilə əlaqələrini kəsmirdi. Kənd təsərrüfatı və 

sənətkarlıq məhsulları təhlükəsizlik olmaması ucbatından, hərbi müsadirələrdən və 

təzyiq göstərən inzibatçılıq sui-istifadələrindən əziyyət çəkirdi. İmperiya mühasirəyə 

alınmış istehkama bənzəyirdi.  

Kommoddan sonrakı imperatorlar, hamıdan əvvəl Septimi Sever mövcud 

təhlükədən hali idi. O, maddi resursları müsadirə edir, adamları dövlətə xidmət 

göstərməyə səfərbər edirdi. Munitsipallar və korporasiyalar vergilərin ağırlığından 

iflasa uğrayırdı. Liberalizm barədəki əvvəlki imperiya sisteminə son qoyulmuşdu. 

Sonrakı imperiya hərbi diktaturadan başqa bir şey deyildi.  

Senatorlar nüfuzunu itirmişdi, beləliklə, atlılar aparıcı sinif olmuşdu. Onlar 

dövlət inzibati idarəçiliyini tutmuşdular. Mühüm idarələrə başçılıq edirdilər, maliyyə 

və vergilərə isə nəzarəti həyata keçirirdilər. III əsr ərzində ordu imperiyanın 

barbarlara qarşı dayağı olmaqla imperial hakimiyyətin qoruyucusu və sosial irəliləyiş 

üçün mexanizm idi.  

II Klavdinin gözlənilməz ölümündən sonra imperiya 270-ci ildən 284-cü 

ilədək bir sıra "İlliriyalı" imperatorlar tərəfindən idarə olundu. Onlar yaxşı generallar 

olmaqla yanaşı, fərasətli yollarla tarazlığı bərpa etməyə çalışırdılar. Onlardan ən 

görkəmlisi Avrelian idi, onun ləqəbi "Əli silahda olan" idi. Onun birinci vəzifəsi 

İtaliyanın şimalında tez-tez təkrar olunan german müdaxiləsinin qarşısını almaq və 

onu geri atmaq idi. O, ilk dəfə Alp əyalətlərinə və Şimali İtaliyaya müdaxilə etmiş 

alemanlar və yutunqilər üzərində çətinliklə qələbə qazanmışdı. O, panikanı 

yatırtmaqla Roma sakinlərinin sevincinə səbəb olmuşdu, şəhərin ətrafına Avrelian 

səddi adlanan hasar tikməyə başlamışdı. Palmiraya yürüş etməmişdən əvvəl, Dunay 

əyalətlərindən keçərkən, Dakiyanı nizamlı qaydada evakuasiya etməyi qərara aldı. 

Bura Qallien dövründən barbarların işğal etdiyi müdafiə olunmayan region idi. 

Şərqdə isə o, Zenobiya qoşunlarına asanlıqla qalib gəldi və 272-ci ildə Palmiranı 

tutdu. Bir az sonra, varlı tacirlərin təhriki ilə Misirdə üsyan qalxdı. Bu tacirlər, 

əhalinin əksər hissəsi kimi Palmira çariçasının tərəfdarları idi. Buna cavab olaraq, 

Avrelian ikinci kampaniya başladı. Palmiranı və tabe olan Aleksandriyanı qarət etdi. 

Böyük karvan şəhərinin viranə qoyulması ilə birlikdə, bu bədbəxtliklər Şərqdə Roma 

ticarətini xeyli geri atdı. O, həmçinin dövlətdə intizamı bərpa etdi, inflyasiyanı 

dayandırmağa cəhd etdi.  

Onun varisi ilk dəfə olaraq senat tərəfindən seçildi, burada ordunun tələbi və 

iradı olmadan keçinilmədi. Lakin yaşlı senator olan Tatsit yalnız bir neçə ay 

hökmranlıq etdi. Ondan sonra digər İlliriya generalı Prob istehkamlanmış imperiyanı 

vərəsə kimi qəbul etdi. O, Palmirada çətin döyüş aparmağa məcbur oldu. Bu ciddi 
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müdaxilə 275-277-ci illərdə baş verdi. Sonra Prob iqtisadi bərpa işləri ilə məşğul 

oldu. Əhalinin azalmasının qarşısını almaq üçün böyük sayda barbar qotları, 

alemanları və frankları imperiyaya gətirdi və Qalliya torpaqlarında və Dunay 

əyalətlərində məskunlaşmağa icazə verdi.  

282-ci ildə Prob əsgərləri tərəfindən qətlə yetirildikdən sonra Kar imperator 

oldu və vaxt itirmədən öz oğlanları olan Karin və Numerianı özünə qoşdu. Kar və 

Numerian persiyalılara qarşı qalibiyyətli kampaniyada vuruşdular. Lakin məlum 

olmayan şəraitdə öldülər. Qərbdə qalan Karin sonralar Diokletian tərəfindən məğlub 

edildi və öldürüldü.  

235-284-cü illər çox hallarda "Barak imperatorları" dövrü adlanır. Bu 

imperatorlar bir qayda olaraq orduların istəyinin və rəqib generalların 

ambitsiyalarının qurbanları olurdular. İddiaçılar və yerli hökmdarlar müstəsna 

olmaqla, bu dövrdə 12 imperator gəlib keçdi və nəhayət Dalmatiyada anadan olmuş 

Avreli Valeri Diokletian 284-cü ildə imperatorun tünd qırmızı rəngli plaşına sahib 

oldu. O, özünün sonuncu müxaliflərini elə sonrakı ili uzaqlaşdırmağa müvəffəq oldu. 

Diokletianla "Axırıncı Roma imperiyası" adlanan dövr başlandı.  
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ROMA İMPERİYASININ TRANSFORMASİYASI. 

İMPERİYANIN YENİDƏN QURULMASI 

 

Diokletian sonrakı imperiyanın həqiqi banisi hesab edilə bilər. Qeyd etmək 

lazım gəlir ki, onun qurduğu idarəetmə forması olan tetrarxiya, dörd şəxsin eyni 

vaxtda hakimiyyətə şərik olması kimi ötüb keçən bir institut idi. Lakin onun 

islahatları uzun müddət davam etdi. Hərbi zərurətlər və düşünülmüş sistemin 

qurulmasının arzu edilməməsi 285-ci ildə Maksimianın Sezar və sonralar Avqust 

olmasında, 293-cü ildə Konstantsi və Qalerinin Sezarlar kimi uğurlu namizədliyində 

ifadə olundu.  

Tetrarxiya iki qrupu əhatə edən imperatorlar kollegiyası idi. Onların başında 

yaşlı adamlar olan iki Avqust dururdu və onlar qərar verirdilər. İkinci mövqedə gənc 

adamlar olan iki Sezar daha çox icra rollalarını oynayırdılar. Bu dördlüyün hamısı 

oğulluğa götürmək və ya nikah vasitəsilə bir-birilə əlaqəli idi. Həm də onların hamısı 

İlliriyalı idi və uzun müddətli hərbi karyeradan sonra yüksək komandanlığa nail 

olmuşdular.  

Dörd adamdan yalnız Diolektian dövlət xadimi idi. İmperiyanın birliyi 

qorunurdu, çünki tetrarxiya yaradılarkən ərazi bölgüsünə yol verilməmişdi. Hər bir 

imperator öz öhdəsinə qoşun və əməliyyat üçün bölmə alırdı. Maksimiana İtaliya və 

Afrika, Konstantsiyə Qalliya və Britaniya, Qaleriyə Dunay ölkəsi, Diolektiana isə 

Şərq düşmüşdü. Praktiki olaraq bütün idarəetmə qərarları Diolektian tərəfindən qəbul 

edilirdi, digərləri öz hakimiyyətlərini də ondan alırdılar. Diolektianın məqsədi 

uzurpatorlardan qaçmaq idi. Buna artıq Britaniya ordusunun başçısı Karausi cəhd 

etmişdi və o, 293-cü ildə öldürülmüşdü.  

Lakin hələ də gələcək rəqiblərdən qorunmaq lazım gəldiyindən tetrarxiyanın 

qanuni və nizamlı qaydada varisliyi zəruri idi. Diokletian bu məsələnin də orijinal 

həll yolunu tapdı. Özlərinin hökmranlığının 20 illik yubileyindən sonra, özü də daxil 

olmaqla iki Avqust istefa verdi, əlbəttə ki, Maksimian öz iradəsinin tam əksinə 

olaraq. Elə həmin gün, yəni 1 may 305-ci ildə iki Sezar Avqust oldu. İki yeni Sezar 

seçildi, onların hər ikisi Qalerinin dostu olmaqla, Sever və Maksimin Daya idi. 

Qaleri isə öz güclü şəxsiyyəti ilə Konstantsiyə ağalıq edirdi.  

Təbəələr və inzibatçılar arasında daha səmərəli birlik yaratmaq məqsədilə 

Diokletian əyalətlərin sayını artırdı. Hətta İtaliya bir düjin əyalət tipli birliklərə 

bölündü. Bununla İtaliyanın imtiyazlarına son qoyuldu. Bu Romanın imperiyanın 

effektiv paytaxtı rolunu oynaya bilmədiyi bir vaxtda baş verdi. Hər imperator idarə 

etdiyi imperiyanın hansısa bir hissəsində öz iqamətgahına malik olurdu. Belə 

iqamətlər Trirdə, Milanda, Sirmiumda, Nikomediyada yaradılmışdı. Əyalətlərin hələ 

də senatorlar, prokonsullar və ya konsullar tərəfindən idarə olunmasına baxmayaraq, 

əksər əyalətlər atlı başçılara verilmişdi. Şəhərlər öz muxtariyyətini itirmişdi. 

Pretorian prefektləri də öz hərbi qüdrətini itirmişdi. Lakin onlar qanunvericilik, 

ədliyyə və hər şeydən əvvəl, maliyyə işlərində mühüm rol oynayırdılar. Mərkəzi 

inzibati idarədə qulluqçuların sayı artırdı.  

Sərhədlərin möhkəmləndirilməsinə böyük diqqət verilirdi, sərhəd xətləri 

istehkamlarla möhkəmləndirilirdi. Ordunun tərkibi 60 legiona qədər böyüdü. 

Qallienin bir ideyasına uyğun olaraq, Diokletian imperatorun birbaşa göstərişi altında 
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olan rüşeym şəklindəki taktiki ordu yaratdı. Bu qüvvə onu müşayiət edən xidməti 

formalaşdırdı. Konstantsi Karausinin uzurpasiya cəhdini yatırtdı və Bazel 

yaxınlığında alemanlarla qızğın döyüşdə vuruşdu. Maksimian qaçan kəndlilərdən 

ibarət olan quldur dəstələrini Qalliyada məğlub etdi. Sonra Afrikada mavr tayfaları 

ilə vuruşdu. 296-298-ci illərdə Karfagendə zəfər çaldı. Diokletian, sonra isə Qaleri 

Dunay üzərində basternələri və karpiləri məğlub etdi, onlardan çox sayda əhalini 

əyalətlərə köçürdü. Diokletian Misirdə qiyamı yatıra bildi, lakin 297-ci ildə Şapur 

ambitsiyalarına varislik edən Narses Ermənistanı, Osroeneni və Suriyanın bir 

hissəsini tutdu. Qaleri öz növbəsində Narses üzərində böyük qələbə çaldı.  

İlk tetrarxiyadan sonra gələn ikinci tetrarxiya da uzun sürmədi. Konstantsi 

306-cı ildə Eborakumda öldükdən sonra, Britaniya və Qalliya orduları tetrarxiya 

sisteminin hökmdarlarına əhəmiyyət vermədən, Konstantsinin gənc oğlu Konstantini 

Avqust elan etməyə tələsdi. Vaxtilə öz iradəsinin əksinə istirahətə gedən 

Maksimianın oğlu, gənc Maksentsi bu vaxt özünü Romada imperator elan etdi, öz 

atasını da xidmətə çağırdı. Bununla da 307-308-ci illərdə böyük qarışıqlıq hökm 

sürdü. Yeddi imperator Avqust titulunu almışdı, ya da almalı idi. Maksimian, Qaleri, 

Konstantin, Maksentsi, Maksimian Daya, Litsini və bunlardan əlavə Afrikadakı 

uzurpator Domitsi Aleksandr da həmçinin purpur plaşı götürmüşdü.  

Bu situasiya uğurlu məhv etmələr yolu ilə aydınlaşdı. 310-cu ildə bir sıra 

intriqalardan sonra Maksimian öz kürəkəni Konstantin tərəfindən öldürüldü. Sonrakı 

ili Maksentsinin pretorian prefektlərindən biri Aleksandrı öldürdü. 311-ci ildə Qaleri 

xəstəlikdən öldü. Qərbdə Konstantin və Maksentsi, Şərqdə isə Litsini və Maksimin 

Daya qaldı. Əla general olan Konstantin ona sədaqətli olan güclü qall ordusu ilə 

İtaliyaya müdaxilə etdi, Maksentsini Romadan azacıq aralı Milvan körpüsü yanında 

məğlub etdi. Qaçmağa cəhd edən Maksentsi suda batdı. Konstantin sonra Litsini ilə 

saziş bağladı və ikisi də Şərq xristianlarına qarşı yürüş etdi. Bu Maksimin Dayanı tək 

və zəif vəziyyətdə qoydu. Litsini Adrianopol yaxınlığında ona hücum etdi. Maksimin 

Daya sonra xəstələndi və 313-cü ildə öldü. İmperiya iki liderlə - Konstantin və 

Litsini ilə qaldı. Litsini Konstantinin bacısına evlənməklə, onun yeznəsi olmuşdu.  

Konstantin və Litsini də imperatorluq üstündə öz aralarında mübahisə 

edirdilər. Konstantin ilk dəfə 316-cı ildə öz əleyhdarına qarşı hücum etdi və ondan 

Pannoniya və Moeziya yeparxiyalarını aldı. Onların arasında atəşkəs on il 

müddətində davam etdi. 316-cı ildə Diokletian öldü. Konstantin və Litsini bu vaxt 

varislik prinsipinə qayıtdılar, öz sülalələrini hifz etmək niyyəti ilə özlərinin buna 

yarayan oğlanları arasından üç potensial Sezar təyin etdilər. Onların hər üçü körpə 

idi. Bunlardan ikisi Konstantinin, biri isə Litsininin oğlu idi.  

Konstantinin xristianlara yaxşı münasibət bəsləməsinə baxmayaraq, Litsini 

onları təqib etməyi qərara aldı. 324-cü ildə yenidən müharibə qalxdı. Litsini əvvəlcə 

Adrionopolda, sonra isə Kiçik Asiyada məğlub oldu və oğlu ilə birlikdə edam edildi. 

Ardınca onun oğlunun əvəzinə Konstantinin üçüncü oğlu Konstantsi, əvvəlcə özünün 

iki böyük qardaşı - Qrispin və Kiçik Konstantinin adlandırıldıqları kimi Sezar 

adlandırıldı. Bununla da ikinci Flavilər sülaləsinin əsası qoyuldu və Konstantinin 

özünün razılığı ilə belə düşünürdülər ki, onun atası Flavi Konstantindir (Xlordur). 

Sonuncu isə Klavdi Qotik nəslindən idi.  
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Konstantinin xristianlığa keçməsi uzağa aparıb çıxaran bir effekt verdi. O, 

bütpərəst olan vaxt onun gözünə ilk görüntü görünmüşdü. Litsiniyə qarşı kampaniya 

aparan dövrdə isə ona ikinci görüntü - Göydəki işıqlanmış çarmıx, - görünmüşdü. Bu 

vuruşdakı qələbəsindən sonra o, xristianlığa meyl etdi. Onun xristiana çevrilməsi bir 

qədər möcüzəli məsələ kimi qalırdı. Lakin onun özü bu çevrilişə münasibətdə səmimi 

idi. Onun xristianlara qarşı mərhəmətli siyasətində heç vaxt saxtakarlıq nümayiş 

olunmamışdı. Xristianlıq o vaxta qədər azlığın dini idi, xüsusən də Qərbdə və kənd 

yerlərində xristianlar az idi. Lakin onun bu hərəkəti Şərqdə sevinclə qarşılandı və 

Konstantinin hesabına yeni din sürətlə zəfər çaldı. Bir az əvvəl təqib edilən kilsə, bu 

vaxt qəflətən hüsn-rəğbət bəslənilənə çevrildi. Bütpərəstlər təqib edilmirdi, lakin 

Konstantin bütpərəstlərin allahları barədə nifrətlə danışırdı və bir sıra sitayişləri 

qadağan etdi. 331-ci ildə isə bütpərəstlərin mülkiyyətinin siyahısını çıxarmağa 

göstəriş verdi, məbədlər qarət edildi.  

325-ci və 337-ci illər arasında Diokletianın işini davam etdirərək Konstantin 

bir sıra mühüm islahatlar həyata keçirdi. Hərbi karyera mülki karyeradan müstəqil 

oldu. Mərkəzi inzibatçılıqda ilk rütbə verilməyə başlandı. Maliyyəni və valyutanı 

yenidən qurmaq məqsədilə iki yeni sikkə buraxdırdı. Gümüş sikkə ilə yanaşı daha 

vacibi qızıl solidus idi. Onun stabilliyi gələcəkdə onu Bizans imperiyasının əsas 

valyutası edəcəkdi.  

Konstantinin ölməzliyi isə yalnız Konstantinopol şəhərinin əsasını qoymasının 

üzərində dayanır. Bu "Yeni Roma" 324-cü ildə Vizantium tərəfdə tikilməyə başladı 

və 330-cu ildə bu adı almaqla yanaşı, immiqrantların şəhərə xoş münasibətinin 

nəticəsi kimi sürətlə öz əhalisini artırdı. Burada çox sayda kilsələr tikildi. Buna 

baxmayaraq, köhnə məbədlər də uçurulmadı. Şəhər senata və prokonsula malik 

olmaqla, imperiyanın inzibati mərkəzinə çevrildi.  

Şəhərin bu yerdə salınması strateji və iqtisadi faktorlarla əlaqədar idi. Bu yer 

Dunay və Fərat sərhədlərinin yaxınlığında idi, burada Bosfor boğazı ilə böyük qitə 

yolu qovuşurdu. Avropada Boloniyadan Qara dənizə aparan yol öz davamı kimi 

Kiçik Asiyadan Antioxa və Aleksandriyaya keçməklə, Şərq kommersiya yollarına 

çıxırdı. Yəqin ki, bu səbəblər strateji əhəmiyyəti olan bir şəhərin salınmasında 

mühüm rol oynamışdı. Konstantinopol köhnə bütpərəst Romanın yeni xristian rəqibi 

kimi meydana çıxdı və 1453-cü ildə Osmanlı sultanı Mehmet Fateh şəhəri işğal 

edənə qədər, min ildən artıq bir müddətdə bu ad altında yaşadı. Türklərin işğalından 

sonra isə şəhər təkcə adını dəyişmədi, həm də ortodoks xristianlığın paytaxtından, 

Osmanlı sultanlarının həmçinin xəlifə adlanması ilə, həm də İslamın dini paytaxtına, 

mühüm mərkəzinə çevrildi.  

Konstantin 337-ci ildə öldü. Bir neçə aylıq qarışıqlıqdan sonra Konstantinin üç 

sağ qalan oğlu, - böyük oğlu Qrisp 326-cı ildə sirli şəraitdə edam edilmişdi, - 

atalarının xatirəsinə sədaqətli qalan ordunun köməyi ilə imperiyanı öz aralarında 

parçaladılar və onların sülaləsinin digər bütün üzvləri öldürüldü. II Konstantin Qərbi, 

Konstantsi Şərqi və ən kiçik qardaş Konstant mərkəzi prefekturanı (İtaliya, Afrika və 

İlliriyanı) götürdü. 340-cı ildə II Konstantin Konstantdan uzaqlaşmağa cəhd etdi, 

lakin öldürüldü. Sonrakı on ildə iki sağ qalan qardaş arasında sülh hökm sürdü. 350-

ci ildə Autunda qiyam qalxdı. Konstantin qaçdı, lakin artıq Afrikada və İtaliyada 

yaxşı tanınan uzurpator Maqnetsi tərəfindən Qalliya şəhəri Lionda öldürüldü. 
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Maqnetsi özü Konstantsi ilə vuruşda məğlub olduqdan sonra geri çəkildi və nəticədə 

355-ci ildə özünü intihar etdi.  

Konstantsi imperiyanı Avqust kimi təkbaşına idarə edirdi. O, varisliyə iki 

Sezarı adlandırdı, onlar imperatorun sağ qalan gənc əmisi oğlanları olan Şərqdəki 

Qall və Qalliyadakı Yulian idi. Onların hər ikisi açıq şəkildə "işçilər" hesab 

olunurdu. Yulian görkəmli uğur qazandı və bu Konstantsinin qısqanclığının 

qalxmasına və Yulianın uzurpasiyasına aparıb çıxardı. Axırıncı Avqust elan edildi. 

Konstantsinin bunun əleyhinə olmasına baxmayaraq, yalnız 361-ci ilin noyabrında o, 

özü öləndə vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı. İmperiya Yuliana qaldı və o, 

Konstantinlər sülaləsindən axırıncı hökmdar oldu.  

Konstantin, 337-ci ildəki ölümündən əvvəl Persiyaya qarşı müharibəyə 

getməyə hazırlaşmışdı. Bu işin ağırlığı əsasən Konstansinin üstünə düşdü. Onun 

hərbi səriştəsizliyi, fərasətli Persiya şahı II Şapurla müqayisə oluna bilməzdi. 

Persiyalılar demək olar ki, hər il hücum edib Roma ərazilərini qarət edirdilər. 

Mesopotamiya şəhərləri mühasirəyə alınırdı və təkcə Nisibis müqavimət göstərirdi. 

Şapur 350-357-ci illərdə öz səltənətinin şərq regionlarında iğtişaşlar baş verəndə, bu 

hərəkətlərinə fasilə verdi.  

Yulian 337-ci ildəki sülalə qırğınından, az yaşlı olduğuna görə xilas ola 

bilmişdi. Saraydan uzağa aparılmışdı və o, heç şübhəsiz keşiş olmaq istəyirdi. Çünki 

o, uşaqlığında əsl xristian idi. Buna baxmayaraq Efesdə, sonra isə Afinada o, tarixi 

və fəlsəfəni öyrənmişdi. O, ellin ədəbiyyatına vurulmuşdu və 351-ci ildə gizli 

qaydada xristian dininə dönüklük etmişdi. 361-ci ilin sonunda təkbaşına imperator 

olanda, özünün bütpərəst dinini elan etdi. Konstantinin hökmranlığı dövründə 

tutulmş məbədlərin qaytarılmasını tələb etdi. Həm də zəifləyən xristanlığa doktrina 

müzakirələrini bərpa etməyə imkan verdi. Onun bütərəstliyini bəzi tarixçilər 

irrasional mistik və mürəkkəb bir hadisə hesab edirlər. Belə ki, o, Günəşə və Bakirə 

Mariyanın bütpərəst ekvivalenti olan Kibelanın şəxsiyyətinə sitayiş edirdi. O, 

sofistlərin ellinizminə məftun idi, Homerə və Platona pərəstiş edirdi. Sonralar 

xristianlar uzun müddət onun barəsində bir antixrist kimi düşünürdülər.  

Yulian siyasət aləmində Antoninlərin liberal prinsiplərini geyri qaytarmağı 

arzu edirdi. O, özünün zəhləsi getdiyi Diokletian və Konstantin islahatlarından 

əvvəlki dövrə qayıtmaq istəyirdi. O, Konstantin yevnuxlarının - hərəm ağalarının 

terrorizminə son qoydu və sarayda xidmətlərin sayını və xərcləri xeyli azaltdı. O, özü 

isə bir asket, guşənişin həyat tərzi qaydasında yaşayırdı.  

Əyalətlərdə də o, maliyyə yükünü yüngülləşdirdi və Konstantsi tərəfindən 

müsadirə edilmiş munitsipial mülkiyyəti bərpa etdi. Digər tərəfdən o, 

munitsipialların həyatına qədim şöhrəti qaytarmaq üçün onların qulluqçularının 

sayını artırdı.  

O, bütpərəst intellektuallara minnətdarlıq hissləri ilə yanaşırdı. Onlar bir qayda 

olaraq həmin ziyalılar idi ki, azad Yunanıstanın keçmişinə vurulmuşdular. Ona görə 

də Ammian Yulianı tarixin mərkəzi qəhrəmanlarından birinə çevirmişdi.  

Trayanın arzusunu həyata keçirmək məqsədilə Yulian Persiyanı birdəfəlik 

məğlub etmək istəyirdi. Bunun üçün imperiya qüvvələrini hücumçu müharibəyə cəlb 

edib, bütpərəstlik allahları ətrafında milli barışığa nail olmağa can atırdı. Lakin onun 

ordusu zəif idi. Güman etmək olar ki, bu ordu düşmənçilik ruhunda olan böyük 
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saydakı xristianlar tərəfindən pozulmuşdu. Parlaq başlanğıcdan sonra o, Ktesifon 

yaxınlığında məğlub edildi və bu vaxt öz canını qaçmaqla qurtardı. O, yuxarı 

Mesopotamiyaya geri çəkilməyə məcbur oldu. O, qaranlıq qalan bir toqquşmada 

yaralandı və 26 iyun 363-cü ildə öldü.  

Tarixçi Ammian Martsellin özünün "Əməllər" kitabında bu dövrdə baş verən 

hadisələri - Böyük Konstantinin oğlu, 337-361-ci illərdə imperator olmuş II 

Konstansi və taxt-tacda onu əvəz etmiş əmisi oğlu Yulian dövründə baş verən 

hadisələri, Sarmat müharibələrini və perslərlə aparılan müharibələri təsvir edir.  

Kitabda Sasanid persləri ilə döyüşdə ölümcül yara alan Dönük Yulianın ölüm 

səhnəsi, bu hadisənin faciəsi səviyyəsində qələmə alınmışdır. Yulian silahsız at 

üstündə yolu öyrənməyə yollandıqda, arxadan hücum edildiyi barədə ona xəbər 

çatdırdılar. Bundan narahat olub, o, əsgərlərinə köməyə tələsdi, lakin bu vaxt ona 

daha bir təhlükə haqqında xəbər gəldi. Onun bir az əvvəl tərk etdiyi irəlidəki 

dəstələrə də hücum edilmişdi. O, təhlükəyə məhəl qoymayaraq, qayda yaratmağa 

cəhd edəndə, Persiya dəstələri digər tərəfdən hücum etdi.  

Fillərlə hücum edən düşmən qarşısında sol cinah dayana bilmədi. İmperator 

döyüşənlərin önündə görünəndə perslər və fillər geri döndülər, romalılar onlara 

arxadan zərbə vururdular. Ehtiyatlılığı yaddan çıxaran Yulian, qorxudan qaçan 

düşməni qovmağı haraylayırdı. O, özü də döyüşə atıldı, qaçan kütlə onu ayaq altında 

əzə bilərdi. Lakin bu vaxt bir süvari nizəsi imperatorun qabırğasını deşib, qara 

ciyərinə girdi. O, nizəni əli ilə çıxartmaq istədi və bu vaxt atdan yıxıldı. Onu 

düşərgəyə apardılar və yaralının müalicəsi ilə həkimlər məşğul olmağa başladı. Bir 

azdan o, silah və at tələb etdi ki, döyüşə qayıtsın. Belə bir igidliyi vaxtilə Fiva 

sərkərdəsi Epaminond göstərmişdi, o, miladdan əvvəl 362-ci ildə Mantineya 

yaxınlığındakı döyüşdə həlak olmuşdu. Ölümcül yaralanan Epaminond hər şeyi 

unudub, narahat qaydada qalxanını axtarırdı, yalnız onu yanında görəndə 

sakitləşmişdi. Axı o vaxtlar qalxanı itirmək ən böyük biabırçılıq hesab olunurdu. Bir 

az sonra aldığı yaralardan o, ölmüşdü.  

İndi imperator da belə hərəkət edəndə onun gücü, iradəsindən xeyli zəif idi, o 

çoxlu qan itirmişdi. O, Frigiyada yaralanmışdı, taleyinə görə ona demişdilər ki, məhz 

həmin yerdə həlak olacaqdır. İmperatoru çadıra keçirdilər. Əsgərlər qəzəbdən böyük 

fədakarlıqla döyüşürdülər, düşmən qılınclarının üstünə atılırdılar, elə bil ki, 

sərkərdənin ölümü onları hərbi xidmətdən azad edirdi. Döyüş ölüm və dirim 

məsələsini həll edəndə, çadırında uzanan Yulian onun ətrafına yığılmış kədərli 

adamlara müraciət etdi: "Dostlar, təyin olunmuş vaxt gəlib çatdı və mən vicdanlı 

borclu kimi, əgər təbiət tələb edirsə, ona öz həyatımı verməliyəm. Fikirləşməyin ki, 

bunu mən hüzn və kədərlə edirəm, axı mən ruhun bədəndən yüksək olması barədəki 

başlıca fəlsəfi fikri yaxşı dərk etmişəm və başa düşürəm ki, yaxşı hissə pis hissədən 

aralananda məyus olmaq yox, sevinmək lazımdır. Mən tam əminəm ki, mənə 

mərhəmət göstərilmişdir ki, mən ağır sınaqlarda əyilməyim, yıxılmayım və özümü 

alçaltmayım, necə ki, mənə təcrübədən məlumdur ki, bütün bədbəxtliklər qorxaqlara 

qalib gəlir, igid adamların qarşısında isə geri çəkilir. Mənə peşimançılıq əzab vermir 

və heç bir ağır əməlimin xatirəsi məni əzmir, axı belə əməli nə mən tanınmayanda, 

nə də artıq imperator olanda etməmişəm. Əksinə, fikirləşirəm ki, ruhumu allahların 

doğma bacısı kimi ləkəsiz saxlamaq mənə müyəssər olmuşdur, axı mülki işləri mən 
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mülayimliklə idarə etmişəm. Ancaq şəraitə görə müharibəni başlamışam və ya ondan 

imtina etmişəm. Axı müdrik qərar və xoşbəxt nəticə heç də həmişə eyni şey demək 

deyildir, çünki uğuru yüksək qüvvələr həll edir. Mən təbəələrimin faydasını və 

rifahını, ədalətli idarəetmənin məqsədi hesab etmişəm və sizə məlum olduğu kimi 

daim sülhə can atmışam. Öz hərəkətlərimdə isə hər cür özbaşınalıqdan uzaq 

olmuşam, çünki özbaşınalıq işi korlayır və xasiyyətləri pozur. Mən şad və məğrur 

gedirəm, dərk edərək ki, mənə hökm edən vətənim məni hansı təhlükələrə göndərsə 

də, mən həmişə möhkəm dayanmışam və təsadüfün quduz oyununu ram etməyi 

bacarmışam... Mən cinayətkarın ölümü ilə ölmürəm, öz şöhrətimin şəfəqində, 

ömrümün yarısında layiqli ölümümü qazanmışam. Axı vaxtından əvvəl ölüm axtaran 

da, vaxtı gələndə ondan qaçan adam kimi eyni dərəcədə qorxaq və ağciyərlidir. Məni 

qüvvəm tərk edir, mən ölürəm, ehtiyatlılıqdan yeni imperatorun seçilməsi barədə 

susuram ki, bilmədən layiq olanı yaddan çıxarmayım və uyğun gələni hesab etdiyimi 

qoyub başqasına üstünlük versələr, onu böyük təhlükədə qoymayım. Vətənin 

sədaqətli oğlu kimi arzu edirəm ki, məndən sonra yaxşı hökmdar tapasınız".  

Onun yanında hönkürüb ağlayanlara o, amiranə səslə deyirdi ki, əgər imperator 

günəşlə və ulduzlarla birləşirsə, onun barəsində yas saxlamaq ayıbdır.  

Dönük Yulian Konstantinopolda anadan olmuş və uşaqlıqda yetim qalmışdı. 

Onun atası, Konstantinin qardaşı olan Konstantsi idi, onu imperatorun ölümündən 

sonra başqaları ilə birlikdə taxt-taca iddia edənlər öldürmüşdülər. Onun anası 

Vasilina isə kənd əyanları nəslindən idi.  

Onun müdrikliyi cavanlığına baxmayaraq, axı o, 31 yaşında həlak olmuşdu, 

dillər əzbəri idi. O, yaşına görə yox, ləyaqətlərinə görə yaşlı görünürdü. O, hakim 

kürsüsündə özünü yenilməz iradə sahibi kimi göstərirdi, həmişə sərvətə biganə idi, 

hesab edirdi ki, könülə malik olan müdrik adama bədəni ilə lovğalanmaq ayıbdır. O, 

daim heybətli idi, lakin qəddar deyildi. O, bəzi adamları cəzalandırmaqla eyibləri 

cilovlamağı bacarırdı, çox vaxt qılıncdan istifadə etməkdənsə, onunla hədələməyə 

üstünlük verirdi. O, öz düşmənlərinə belə güzəşt edirdi.  

O, güman edirdi ki, döyüşçüyə bədənin qüvvəsi lazım olduğu kimi, imperatora 

mənəvi qüvvət lazımdır. O, sərkərdə olsa da, daim ön cərgədə vuruşurdu. Onun 

hakimiyyətinin gücü o qədər böyük idi ki, ondan hətta qorxanda da onu çox 

sevirdilər. O, hər cür çətinliklərə üstün gəlirdi, özünün mərhəmətli himayəçisi olan 

taleyinin özünü də yəhərləyə bilmişdi. O, heç vaxt pula tamahkarlıq göstərmirdi, 

güman edirdi ki, pullar öz sahiblərində yaxşı saxlanır. Bu vaxt Böyük Aleksandrı 

yada salırdı. Bir dəfə Böyük Aleksandrdan onun sərvətinin harada olduğunu 

soruşduqda, o, səmimi qaydada demişdi: "Dostlarımda". 

Yulianın dövlət üçün məhvedici olan müharibələrə başlamaqda 

günahlandırırdılar. Persiya müharibəsini isə o, başlamamışdı, onu acgöz Konstantsi 

başlamışdı.  

Yulian öləndən sonra dövlət adlanan gəminin idarə olunmasını, tufanda 

sükançısını itirən dənizçilər kimi, bədbəxtliyə düşmüş yoldaşlarından ilk ələ keçəninə 

həvalə etdilər. Çox vaxt dövlətin idarə olunması gəminin idarə olunmasından fərqli 

olaraq bu sahədə heç bir qabiliyyəti və təcrübəsi olmayan adamlara tapşırılır və belə 

sükançının əlində ən sakit dənizdə belə bədbəxt gəmi rahat üzə bilmir. Ona görə də 

bu qaydada idarə olunan dövlət heç vaxt sarsıntılar burulğanından xilas ola bilmir.  
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Yulianın varisi kimi İovian ordunun baş qərargahı tərəfindən seçildi. O, 

xristian idi, lakin fanatik deyildi. O, Şapurla sülh danışıqları apardı. Bu müqaviləyə 

görə, Roma 298-ci ildə Qalerian tərəfindən işğal edilmiş ərazilərin yaxşı hissəsini 

itirdi. O, həmçinin din məsələlərində dözümlülüyü bərpa etdi. İovian 364-cü ilin 

fevralında faciəli qaydada həlak oldu.  

Baş qərargah bir daha yenidən İovian tək fərasətli, vətənpərvər və mülayim 

xristian olan Pannoniya zabiti Valentinianı yekdilliklə imperator seçdi. Lakin o, 

hakimiyyəti ordu ilə yarı bölmək barədəki rəqabətdə güzəştə getməli oldu. Qərbi 

özünə götürüb, Şərqi təcrübəsiz adam olan öz qardaşı Valensə etibar etdi və onu 

Avqust rütbəsinə yüksəltdi. İlk dövrlərdə konsulların seçkisi istisna olmaqla, 

imperiya həqiqətən də parçalanmış şəkildə idi.  

Valentinian kobud adam olmaqla, avtoritar qaydada idarəçilik edirdi. Onun 

xarici siyasəti əla idi. Öz generallarının köməyi ilə Britaniya və Afrikada qiyamları 

yatırtdı. Ordunun təchizatını yaxşılaşdırmaq və əla istehkamlar yaratmaq yolu ilə 

Qalliyanın himayə edilməsinin qayğısına qalırdı. Lakin 369-cu ildən başlayaraq 

Qalliya prefekti Maksiminin təsiri altında o, hakimiyyətinin terror dövrünə başladı. 

Bu vaxt böyük senator ailələrinə ağır zərbə vurdu.  

Valens bacarıqsız və şübhələnən adam olmaqla Şərqdə pretorian prefekti 

Modest kimi leqistlrəin təsiri altına düşdü. Modest Antioxda, təhsil görmüş bütpərəst 

elitanın sərt təqibinə başladı. Valens fanatik arian idi, onun ağılsız siyasəti Şərqi 

zorakı dini ehtirasların qurbanı etdi. 376-cı ildə Valens ac kütləyə Frakiyaya girmək 

əmrini verdi. Bu kütlə nəhayət Konstantinopolun özünə qorxu yaratdı. Valens 

Qərbdən kömək almaq üçün adam göndərdi. Lakin köməyin gəlib çıxmasını 

gözləmədən o, döyüşə atıldı və 378-ci ildə Adrianopol faciəsində öldürüldü. Bəzi 

tənqidçilər Roma imperiyasının süqutunun gəlib çıxmasını qabaqcadan bu hadisədə 

gördülər.  

375-ci ildə baş verən Valentinianın qəfil ölümündən sonra, Qərb onun oğlu 

Qratian tərəfindən idarə olunurdu. Onun 16 yaşı var idi. Hələ 367-ci ildə ona Avqust 

titulu verilmişdi. İntriqaya müvafiq olaraq Pannoniya ordusu Qratianın ögey qardaşı, 

dörd yaşlı uşaq olan II Valentinnanı ləngimədən imperator elan etdi. Valentinianın 

məsləhətçiləri edam edildi - Maksimian senatın acığına qurban verildi, Böyük 

Teodosi isə şəxsi qısqanclığının qurbanı oldu.  

Qratian liberal prinsipat elan etdi. Onun generalları Dunay üzərində alemanları 

və qotları məğlub etdi, lakin Valensi xilas etməyə gecikdi.  

379-cu ildə Qratian bir az əvvəl edam edilmiş generalın oğlu Teodosini 

ordunun qarşısında Şərqin imperatoru elan etdi. Teodosi öz hərbi bacarığına və 

ortodoks xristianlığına görə seçilmişdi.  

Qratian Trirdən Milana gedəndə Qalliya və Britaniya orduları öz liderləri 

Maksimi 383-cü ildə imperator elan etdi. O, Qalliyanı çətinlik çəkmədən işğal etdi. 

Qratian isə Lionda öldürüldü.  

Maksim də Teodosi kimi ispan olmaqla, müstəsna dərəcədə ortodoks idi və 

axırıncının tərəfindən tanındı. Elə həmin vaxt üçüncü Avqust olan II Valentinian 

Pannoniyada məğlub olduqdan sonra Milanda sığınacaq tapdı. 388-ci ildə Maksim 

İtaliyaya gəldikdən sonra, əvvəlcə Valentinianı qovdu, sonra isə Teodosi üzərinə 

hücum etməyə hazırlaşdı. Teodosi qaçılmaz müharibəni qəbul edib, bir neçə qələbə 
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çaldı. Maksim 388-ci ildə Akvileyada öldürüldü, o vaxtdan Teodosi həm Qərbi, həm 

də Şərqi idarə etməyə başladı.  

II Valentinianın 392-ci ildə şübhəli şəraitdəki ölümündən sonra boşboğaz 

Yevgeni imperator elan edildi. Teodosi onu tanımaqdan imtina edəndə, Yevgeni 

Roma bütpərəstlərinin əlinə verildi. Lakin bu axırıncı "bütpərəst reaksiyası" qısa 

müddətli oldu. 394-cü ildə Frigidiya çayı üstündə Teodosi öz qələbəsi ilə Yevgeninin 

və onun tərəfdarlarının bütün ümidlərinə son qoydu. Teodosinin niyyəti 393-cü ildə 

Avqust elan edilmiş oğlu Honorini Qərbin başında qoymaq idi. Bu vaxt onun böyük 

oğlu Arkadi Şərqə qayıtdı. Lakin Teodosi 395-ci ilin yanvarında qəflətən öldü və 

imperiyanı bölünməyə məruz qoydu.  

Vacib cəhət ondan ibarət idi ki, Teodosi nəticədə qotların təhlükəsini ləğv etdi, 

bu, heç də risqsiz bir iş deyildi. O, sülalə yaratdı. Ciddi ortodoksiya qoyub getdi. 

Teodosi öz uğurları üçün həm də ortodoks yepiskopların köməyinə borclu idi.  

İmperator çox hallarda sərkərdə olmaqla yanaşı, həm ellinist basileylərin 

(mütləq çarların) varisi, həm də bu vaxt ilahi qüvvə hesab olunurdu. Bütpərəstlər və 

xristianlar onu "allahın mərhəməti ilə imperator" hesab edirdilər. Ciddi götürüldükdə 

bu imperial hakimiyyətini lazımsız edirdi. Həmçinin yalnız allahın iradəsi ilə 

qazanılan hərbi qələbə, qanuni hökmdarı "tirandan" fərqləndirirdi. 

Konstantindən sonra inzibatçılıq desentralizasiya edildi və onlara nəhəng 

hakimiyyətə malik olan pretorian prefektləri başçılıq edirdi.  

İqtisadiyyat üç tipli idi və onlar qeyri-bərabər bölünmüşdü: 1) böyük 

malikanələrin qapalı iqtisadiyyatı, onlar urbanizasiyasının zəif olduğu az sayda 

regionda üstünlük təşkil edirdi; 2) dövlət iqtisadiyyatı, burada vergilər, mülki maaşlar 

və hərbçilərin maaşları elə qaydada verilirdi ki, infilyasiyanın xəzinəyə verdiyi ziyanı 

azaltsın; 3) Daha geniş yayılmış monetar iqtisadiyyat, bu, Konstantin tərəfindən 

bərpa edilmişdi, qızıl standart (solidus və ya qızıl funt) qiymətlərin qoyulması, bir 

sıra vergiləri və xidmətlərin haqqını ödəmək üçün istifadə edilirdi. Müntəzəm 

işlədilən pul isə gümüşlə örtülmüş mis sikkə (nummus) müxtəlif ada və dəyərə malik 

idi.  

Hər şeydən əvvəl Şərqi və Qərbi fərqləndirmək lazım gəlirdi. Qərb tənəzzüldə 

idi, burada barbarların müdaxilə qorxusu böyük idi. Digər tərəfdən Şərq 

müdaxilələrin təsirinə az məruz qalırdı.  
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ROMA İMPERİYASININ QƏRBDƏ SÜQUTU 

 

Teodosinin ölümündən sonra Qərb imperiyası gənc Honori tərəfindən idarə 

edildi. Təcrübəli dövlət xadimi və general Stilixonun üzərinə ona kömək göstərmək 

vəzifəsi qoyulmuşdu, Şərqlə birliyi saxlamaq isə Arkadiyə etibar edilmişdi. Şərq 

liderləri Stilixonun hamiliyini tezliklə qəbul etmədilər. Anti-barbar reaksiyası 

Konstantinopolda cəmləşirdi, bu işlərə isə yarım vandal olan Stilixo mane olurdu. O, 

bir çox hadisələrə müdaxilə etmək istəyirdi, lakin vestqotların başçısı Alarixdən 

gələn təhlükə onun qarşısını kəsirdi. Stilixo onu tanısa da, Qalliyada, 407-ci ildəki 

böyük müdaxilə vaxtı onlar bir-birilərinə daha yaxşı bələd olmuşdular. Sonrakı ildə 

o, Konstantinopolda yeni imperatoru vəzifəyə gətirməklə birliyi bərpa etməyə ümid 

edirdi. Arkadinin oğlu II Teodosi həddi-buluğa çatmadan öldü. Lakin o, 408-ci ilin 

avqustunda siyasi və hərbi qəsdi yatırtmağa müvəffəq olmuşdu. İmperiyanın iki 

hissəyə bölünməsi bu vaxt artıq daim davamlı işə çevrilmişdi. Honori Ravennada 

otururdu, bu şəhər Milandan daha asan müdafiə olunurdu. Alarix yenidən göründü, 

vestqotlara başçılıq edərək Romanın özünə hücum etdi. Şəhər üç gün ərzində qarət 

edildi. Bununla da Qərb tarixi erasına son qoyuldu. Həmin hadisə 410-cu ilin 

avqustunda baş vermişdi. Arian olan Alarix kilsələrə toxunmadı. O, bir qədər sonra 

cənubda öldü və onun varisi Ataulf qallara qarşı yürüş etmək üçün yarımadanı tərk 

etdi.  

406-cı ilin son günündə hunların dəhşətə səbəb olan irəliləməsindən qaçan 

vandallar, suevilər, alanlar, onların bilavasitə ardınca burqundiyalılar və aleman 

dəstələri donmuş Reyn çayını keçib Qalliyada yayıldılar. 409-415-ci illər arasında bu 

barbarlardan çoxu İspaniyaya gəlib çıxdı və onlar burada məskunlaşdılar. Ataulfun 

vestqotları Qalliyada gəlib, özlərini Narbonnada və Akvitaniyada yerləşdirdilər. 

Honori onlardan xahiş etdi ki, İspaniyaya gedib vandallarla vuruşsunlar. Bu vaxt 

Roma generalı Konstantsi Qalliyada bir neçə uzurpatoru məhv etdi. Lakin o, 

frankları, alemanları və burqundiyalıları qovmağa qadir deyildi. O, imperiya ilə 

birləşdi, 421-ci ildə Avqust elan edildi və bir az sonra öldü. Onun oğlu III 

Valentinian 423-cü ildə Honoriyə varislik etdi və 455-ci ilə qədər hökmranlıq etdi.  

V əsrin ilk yarısı ərzində barbarlar kiçik muzdlu ordunun və hunların başında 

duran Roma generalı Aetsinin cəhdlərinin əksinə olaraq özlərini tədricən 

yerləşdirirdilər. Aetsi 436-cı ildə Arl və Narbonnanı vestqotlardan geri almışdı, 

alanları Orleanda yerləşdirmişdi. Digər əyalətlər itirilmişdi. Britaniya 407-ci ildə tərk 

edilmişdi və oraya artıq piktlər və şotlandlar müdaxilə etsələr də anqlların, 

saksonların və yutların əlinə keçmişdi. Vandallar gedəndən sonra İspaniyada 

müstəqil böyük Suevi çarlığı yarandı.  

428-ci ildə vandal Qayzerik 80 min nəfərlik öz adamları ilə Afrikaya keçdi. 

Mühasirəyə alınmış Hippoda 430-cu ildə Müqəddəs Avqustin öldü. 435-ci ildə 

Karfagen tutuldu və 442-ci il müqaviləsi ilə Qayzerikə varlı Bizasena və Numidiya 

əyalətləri verildi. Buradan o, Romanı ac qoymaq iqtidarında idi, Siciliyaya qorxu 

törədirdi və Bizans üçün Aralıq dənizi hövzəsini bağlamışdı.  

Bir qədər sonra, 450-ci ildə Attilanın hunları Qərbə müdaxilə etdilər - əvvəlcə 

Qalliyaya hücum etdilər. Parisə buraxılmayandan sonra Aetsi onları indiki Troya 
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yaxınlığında məğlub etdi, sonra İtaliyaya daxil oldular, Papa Müqəddəs Leodan 

təzminat aldıqdan sonra, tezliklə oradan çıxdılar. Bundan az sonra Atilla öldü.  

Aetsinin 454-cü ildəki və III Valentinianın 455-ci ildəki ölümlərindən sonra 

Qərb german tayfalarının başçıları olan Ritsimer, Orest və Odoakrın intriqa 

səhnəsinə çevrildi. Onlar marionet imperatorlar vasitəsilə real hakimiyyətə malik 

idilər. 457-461-ci illərdə fərasətli Mayorian cənubi Qalliyada yenidən imperial 

hakimiyyəti yaratdı və bu Qayzerik tərəfindən onun məğlub olunmasına qədər davam 

etdi. Mayorian özü də bundan sonra öldürüldü. Nəhayət, 476-cı ildə bir il əvvəl taxt-

taca çıxmış sonuncu imperator Romul Avqustulu german tayfasının başçısı Odoakr 

devirdi və özünü barbarlar qaydasında çar elan etdi və Şərqin imperatoru nəzəri titulu 

altında İtaliyanı mülayimliklə idarə etdi. Roma imperiyasının Qərbdə sonluğu demək 

olar ki, hiss olunmadan keçdi.  

Bu vaxt bir sıra barbar çarlıqları təsis edildi: Afrikada Qayzerikin vandalları, 

İspaniyada və Qalliyada Luaraya qədər Vestqot çarlığı, şimala tərəf uzaqda Salian 

franklarının və Alemanların çarlıqları. Barbarlar hər yerdə kiçik azlığı təşkil edirdi. 

Onlar özlərinə böyük malikanələr yaradırdılar və torpağı federatların xeyrinə 

bölürdülər. Köhnə sakinlər Roma hüququ altında yaşayırdılar, barbarlar isə özlərinin 

qanunlarını saxlayırdılar. İnzibatçılıqda hələ də latın dili işlənirdi.  

Roma imperiyasının süqutunun səbəbləri geniş müzakirələrə səbəb olur. İrəli 

sürülən səbəblər də çox vaxt dəqiq olmur. IV əsrdə Roma dünyasının iqtisadi 

tənəzzülü hələ aydın deyildi, eləcə də idarəetmə formasının çürüməsi və ya 

inzibatçılığın qüsurları lazımınca gözə çarpmırdı. Buna baxmayaraq, imperiya 

dövlətin fövqəl quruluşunun yükü altında və qədim dünya üçün ağır olan vergilər 

altında güzəştə getməli, diz çökməli idi. Bu qədim dünyada istehsal və yaşayış 

standartı çox aşağı idi. Müstəsna dərəcədə baha başa gələn ordu da kifayət dərəcədə 

böyük deyildi və hətta əhalinin sayı da azalmağa meyl edirdi. Lakin bu da həqiqət idi 

ki, əsrin ikinci yarısı ərzində kəsilməyən kütləvi müdaxilələr imperiyanı taqətdən 

salırdı. Şərq müqavimət göstərdiyi halda, Qərb uduzurdu. Bu dövrdə Şərq varlı və 

yaxşı məskunlaşmış idi, hətta buradakı ağır dövlət quruluşu Qərbdəkindən sağlam 

idi. Qərb iri torpaq sahiblərinin əlində idi və onlar öz sakinlərini istismar edirdilər, 

axırıncılar da əvəzində kömək üçün başqalarına müraciət etməli olurdular. Şərq isə 

kənardan demək olar ki, daha az təhlükəyə məruz qalırdı və daha asanlıqla müdafiə 

olunurdu. Təkcə aşağı Dunay az müdafiə olunan idi, Persiya faktiki olaraq elə də 

böyük təhlükə deyildi, Qərbdə isə böyük uzunluqdakı sərhədlər böyük sayda qoşun 

və dözülməz bahalıqda istehkamlar tələb edirdi. Bir sərhəd bircə dəfə dağıldıqda 

Qalliyanın və İtaliyanın həyati regionları müdafiəsiz qalırdı. Hətta Şərq Stilixonun 

uğursuzluğundan sonra kənarda durmaq əvəzinə, köməyə gəlsəydi belə, barbarlar heç 

şübhəsiz zəfər qazanardılar. Əhali barbarlardan çox möhkəm qorxsa da və onların 

dininə nifrət etsə də, təəccüblü qaydada apatiya, laqeydlik nümayiş etdirirdi. Qərbdə 

bürokratik mütləqiyyət və varlıların himayəçiliyi qədim Romanın dövlət və 

vətənpərvərlik ideyasını öldürdü.  

Bu səbəblər süqutu başa çatdıran amillər sırasına daxil idi. Tənəzzülü meydana 

gətirən və dərinləşdirən səbəblər isə başqa idi. Hansı münasibət bəslənməsindən asılı 

olmayaraq, faktiki olaraq Qərbdə Roma imperiyasının süqutu baş vermişdi. German 

tayfasının başçısı Odoakr imperiyanın axırıncı, əslində marionet imperatoru olan 
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Romul Avqustulu devirərək, özünü imperator elan etmişdi. Tarixin istehzası göz 

qabağındadır, əsası Romul tərəfindən qoyulan çarlıq respublikaya, sonra isə imperiya 

rejiminə çevrildi və eyni adlı imperatorun devrilməsi ilə bu imperiya tarixdən silindi. 

Başlanğıcını kiçik bir təpədən götürən dövlət altı əsr keçməmiş dünya dövlətinə 

çevrildi, öz hakimiyyətini üç qitəyə yaydı, on iki əsrlik yüksələn və enən 

mövcudluqdan sonra tarixinin son nöqtəsinə gəlib çatdı.  

Tarix istehzasını təkcə Roma imperiyasının taleyində nümayiş etdirmədi, həm 

də IV əsrdən onun bir hissəsi kimi meydana gələn "Yeni Romanın" on bir əsrlik 

tarixinin kədərli yekunu tək özünü göstərdi. Onun bünövrəsini 324-cü ildə imperator 

Konstantin qoymuşdu və öz şəhəri kimi o, Konstantinopol adını almışdı. Həmin 

vaxtdan 1453-cü ilə qədər Şərqi Roma imperiyasının və ya Bizansın inzibati və 

intellektual həyatı bu şəhərdə cəmləşmişdi. 1453-cü ildə isə şəhər imperator XII 

Konstantinin başçılığı altında sonuncu və uğursuz müdafiəsinə qalxmışdı. Romanın 

əsasını qoyan və onun son imperatoru olan da eyni ada malik olduğu, Romul adını 

daşıdığı tək, "Yeni Romanın" yaradıcısı və çox vaxt paytaxtın köhnə adı ilə 

rəmzlənən son imperatoru da eyni ad - Konstantin adı altında tanınır. İkinci dəhşətli 

ironiya orasındadır ki, sonuncu Konstantin ilk Konstantinin tikdirdiyi "Yeni 

Romanın" müdafiəsi vaxtı həlak oldu.  

Beləliklə m.ə. II əsrin birinci yarısından bizim eranın II əsrin əvvəllərinədək 

dünyanın ən qüdrətli dövləti olan Roma süquta uğradı. Elə bil ki bu dövlət vaxtilə 

tarixin atası Herodot tərəfindən qələmə alınan Lidiya dövlətinin taleyini yaşamağa 

məcbur oldu, müəyyən mənada onun həyat yolunu təkrar etdi.  

Lidiya dövlətinin bünövrəsində çar Kandavl özünün ağılsız hərəkəti ilə bu 

dövlətin acı taleyinin bünövrəsini qoymuşdu, Romul da qardaş qanı tökməklə Palatin 

təpəsində yaratdığı şəhərin bünövrəsində hiyləgərlik və müharibə toxumu səpmişdi. 

Axı ilk romalıların ailə qurması da, hiylə yolu ilə, təntənəli oyunlara baxmağa gələn 

sabinli qızların qaçırılması ilə, zor tətbiq etməklə mümkün olmuşdu.  

Qədim Afina qanunlarının müəllifi Solon Lidiya çarı Krezin var-dövlətinə 

görə özünü dünyanın ən xoşbəxt adamı hesab olunması barədəki eyhamına cavab 

vermədikdə və ona taleyin dönüklüyünü dedikdə, bunu bir neçə il sonra Krez Persiya 

çarı Kirə əsir düşdükdə və yandırılmağa məhkum edildikdə anlamışdı. Roma da öz 

ərazilərini artırmaq üçün üç qitənin torpaqlarını işğal edəndə, hətta bütöv bir şəhəri 

yer üzündən siləndə və ya qədim yunan şəhərlərini xarabazara çevirəndə bilmirdi ki, 

yadelli düşməndən daha çox onu vətəndaş müharibələri, hakimiyyət mübarizələri, 

xasiyyətlərin və əxlaqın pozulması taqətdən salacaq, bu dövləti və cəmiyyəti məhvə 

sürükləyəcəkdir. Ölkədə xasiyyyətlərin korlanması, əxlaq pozğunluğu digər amillərlə 

yanaşı dövlətin dağılmasında mühüm rol oynadı.  

İlk əsrlərdə mövcud olan Roma polisində əxlaqi meyarlar, mənəvi dəyərlər 

Roma respublikasının süqutu və imperiya dövrlərindəkindən tam fərqli idi. Qədim 

Roma əxlaqı əcdadların adətlərinə, qaydalarına əsaslanırdı, məhz onları etalon kimi 

qəbul edirdi. Bu icmanın yaratdığı və formalaşdırdığı əxlaq idi və bu mənəvi dəyərlər 

bütün cəmiyyət tərəfindən qəbul olunurdu. İdeal kişi anlayışı altında əcdadlar yaxşı 

əkinçini və yaxşı sahibi nəzərdə tuturdular. Əkinçi əməyi elə hörmətə qalxmışdı və 

elə idealizə edilmişdi ki, bütöv nəsillərin ləqəbləri - soyadları bu nəslin əcdadının ən 

yaxşı becərdiyi bitkinin adından, məsələn, Pison - taxılın döyülməsindən, Fabi ləqəbi 
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"faba" - "paxla" sözündən, Lentul - "mərcimək" sözündən, Titseron ləqəbi "tsitser" - 

"noxud" sözündən yaranmışdı. Romanın məşhur siyasi xadimlərindən olan Böyük 

Katon dövlətin qüdrətinin möhkəmlənməsində və qorunmasında əkinçinin roluna 

xüsusi qiymət verirdi və patriarxal Roma cəmiyyətindəki "əcdadların prinsiplərini" 

bərpa etmək arzusu ilə, xasiyyətlərin korlanmasının qarşısını almaq istəyirdi. M.ə. 

184-cü ildə o, senzor seçilən vaxt, (bu vəzifə respublikanın m.ə. 434-cü ildən 

mövcud olan iki yüksək vəzifəli şəxsindən ibarət idi və əhalinin siyahıya alınması, 

senat üzvlərinin siyahısına yenidən baxılması, verginin daxil olmasına nəzarət 

edilməsi ilə yanaşı vətəndaşların davranışına və xasiyyətlərin nəzarət edirdi), ona 

rəqib olan yeddi nəfərin əhalini güzəştlərlə və yumşaqlıq vədləri ilə ələ almaq 

istədiyini görəndə demişdi ki, qüsurlarda batıb qalmış şəhərə "böyük təmizləmə" 

lazımdır və buna görə də həmin vəzifəyə bu iş üçün daha qətiyyətli müalicə edən 

seçilməlidir. Ona görə də senzor Katon zinətə qarşı kəskin mübarizə apardı. O, 

vergiləri artırdı, qadın bəzəklərinə, paltara, bahalı ev qablarına qiymətləri artırmağı 

təkid etdi. O, özünün qüsursuz həyat tərzinə görə Romada qeyri-adi nüfuza malik idi. 

O, cəmiyyəti mənəvi böhrana gətirib çıxaran xüsusiyyətləri "məhvedici iyrənc 

yeniliklər" adlandırırdı və qeyd edirdi ki, xəstəlik təzə yarandığına görə, onu müalicə 

etmək asandır.  

Bu xəstəliyin m.ə.III əsrin əvvəllərindən II əsrin ortalarınadək meydana 

gəlməsi təsəvvür edilirdi. Lakin Katon güman edə bilməzdi ki, bu xəstəlik gələcəkdə 

daha dəhşətli miqyasda metastaz verəcək və cəmiyyətin bütün orqanizminə sirayət 

edəcək, onu ölümə yaxınlaşdıracaqdır. Bu xəstəliyin başlıca simptomları olan 

mənsəbpərəstlik və tamahkarlığa əhəmiyyət vermədiyindən, cəmiyyət ona qarşı 

özündə immunitet, müqavimət tapa bilmədi. M.ə. II əsrin ortalarından, Roma 

Karfageni məhv edib, dünya dövlətinə çevrildikdən sonra, alçaq ehtirasların 

azğınlığı, cəmiyyətin dağılmasının fəlakətli dərəcədə sürətlənməsi baş verdi. Bu 

dövrdə acgözlük xüsusi miqyas aldı və Yuqurtanın Romanı "satın alınan" şəhər 

adlandırması, həqiqətdən heç də uzaq deyildi. Axı Numidiya çarı bu dövlətin ən 

yüksək vəzifəlilərindən, ən adlı-sanlı adamlarından, hərbi sərkərdələrindən tutmuş, 

senturuona və sıravi əsgərə qədər  hamını pulla ələ ala bilmişdi. Bu dövrdə iki ehtiras 

çox güclü idi. Hakimiyyət hərisliyi və tamahkarlıq və bu iki qüsur bütün bəlalarının 

mənbəyi və ilkin səbəbləri oldu. Bu bəlalar isə ilk növbədə tiranların meydana 

gəlməsi ilə hamilə idi və ilk dəfə artıq m.ə. I əsrin 80-ci illərində Sullanın ilk tiran 

hakimiyyəti yarandı. Bu dövrdə cəmiyyət qısa bir müddətdə uzun bir pozulma 

yolunu keçdi, qarətlər və quldurluq baş alıb gedirdi, cavanlar dəbdəbəyə, sərvətə 

sitayiş etməyə başladı, hər cür utancaqlıq və təvazökarlıq aradan qalxdı, bunların 

yerini pozğunçuluq və isrfaçılıq tutdu.  

Nevinin "Məktəb" pyesində sürətlərdən biri tanış olan respublikanın bir 

vətəndaşı kimi özünə sual verir ki, "Mənə de, sizinki kimi belə görkəmli dövlət, nə 

vaxtdan belə qəfildən çürüməyə başladı". Doğrudan da, Roma artıq çürümə yoluna 

düşmüşdü. 

Bu mühit Katilina kimi özünün dağıdıcı liderlərini də yaratdı. Təkcə bir 

Katilinada okeanın bir damla suyunda olduğu kimi, həmin cəmiyyətin bütün 

eybəcərlikləri təcəssüm olunurdu. Romanı pozan, dağıdan, məhvə yaxınlaşdıran iki 

səbəb, iki quduz ehtiras, iki eyib var idi, bu hakimiyyət hərisliyi – ambitio və pul 
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düşkünlüyü – avaritia idi. İkinci, dağıdıcı qüvvəsinə görə birincidən üstün idi. Çünki 

cəmiyyətin bütün məsamələrinə nüfuz etmiş, onun bütün hüceyrələrinə, toxumalarına 

sirayət etmişdi. Cəmiyyətin həyatında pul hərisliyi hər cür cinayətlərin və zorakılığın 

baş alıb getməsinə səbəb oldu. Cəmiyyətin ən intizamlı hissəsi olan ordu belə, bu 

pozulma prosesindən kənarda qala bilmədi və dəbdəbəyə, əxlaq pozğunluğuna 

qurşandı.  

Bütün cəmiyyət qüsurlar və cinayətlər bataqlığına yuvarlandı. Romanın 

bütpərəstliyinə, çoxallahlığına baxmayaraq, hamı sərvət, var-dövlət adlanan bir 

allaha sitayiş etməyə, ona etiqad göstərməyə başladı. Qədim əcdadlardan qalmış ən 

möhkəm qala - mənəvi dəyərlər və prinsiplər də dağılırdı. İki yüksək zümrənin - 

senatorların və atlıların yuxarı təbəqəsindən yaranan nobilitet bu pozulmada aparıcı 

rol oynadı, cəmiyyətin bədənini gəmirən xoranın birbaşa daşıyıcısı oldu. Kiçik Katon 

məhz həqiqətə, konkret müşahidələrinə əsaslanaraq və Katilina qəsdini nəzərdə 

tutaraq deyirdi ki: "Adlı-sanlı vətəndaşlar vətəni odda yandırmaq üçün qəsd təşkil 

etdilər". Bir az ondan əvvəl dövlətin həqiqi müdafiəçilərindən biri olan Memmi isə 

dövlət adamlarının Numidiya çarı kimi düşmən tərəfindən pulla ələ alındığını görüb, 

bir başa nobiliteti ittiham edirdi və qeyd edirdi ki, Roma dövlətinin qanunları və 

böyüklüyü, hərracda onun düşmənlərinə satılır, bütün hakimiyyət qatillərin və xalqa 

zülm edənlərin əlində toplaşmışdır, əslində isə bu Roma xalqına qarşı olan cinayətkar 

qəsddir.  

Bütün bunların daha böyüdülmüş təcəssümünü bizə yeni eranın I əsrinin 14-cü 

ilindən 96-cı ilinə qədər hökmdarlıq etmiş və Tit müstəsna olmaqla bütn 

imperatorların hakimiyyəti dövründə görürük. Böyük bir dövlətin bu dövrdəki tarixi 

elə bil ki, dəhşətli cinayətlər və həddi-hüdudu olmayan əxlaq pozğunluqları, harınlıq 

və iyrənc eyş-işrət təsvirlərinin salnaməsidir. Elə bil ki, bu imperatorlar quduz 

şəhvətdə və qəddarlıqda bir-birilə yarışa girmişdilər. Onlar nə eybəcər, çılğın bədən 

ləzzətlərindən, nə də insan qanının axıdılmasından doymurdular. İndi onlara 

qladiator döyüşü kifayət etmir, onlar bütün ölkə ərazisini günahsız insanların qanı 

axan qladiator səhnəsinə, Kolizeyə döndərmək istəyirdilər. Onlar eyş-işrətdən, 

dəbdəbədən, zinətdən doymurdular. Elə bil ki, onlar insan kimi dünyaya 

gəlməmişlər; bu həqiqi kentavrların, at bədəninin doymayan iştahını heç nə razı sala 

bilmir. Elə bil ki, təbiət onları yaradarkən, onlara bir təyinat vermişdir - bədənin 

kəmərdən aşağı olan ən eyibli üzvlərinin sönməyən tələbatını ödəmək qayğısına 

qalmaq, onları ovundurmaq üçün daha iyrənc vasitələr və metodlar axtarıb tapmaq. 

Bu adamları bircə şey düşündürür: hər gün daha ləzzətli şeylər yemək və öz şəhvətini 

razı salmaq.  

Elə bil ki, adlı-sanlı romalıların əksəriyyəti öz məşhur nəsillərindən ayrılıb 

qarınqululuq barədə Lukullun, şəhvət barədə Katilina və Klodinin övladlarına 

çevrilmişdilər. "Lukull qonaqlıqları" öz dəbdəbəsinə görə zərb-məsələ çevrilmişdi. 

O, hər gün böyük zinətlə verilən qonaqlıqlar təşkil edirdi, axı onun Şərqdə 

müharibələr apararkən topladığı nəhəng sərvəti buna imkan verirdi. Onun evindəki 

oturacaqlar purpur parçalarla örtülür, şərablar daş-qaşla bəzənmiş qədəhlərdə verilir, 

qonaqlıq mahnı oxunması və rəqslərlə müşayiət olunur, süfrələr ən müxtəlif və nadir 

yeməklərlə dolurdu. Yunan qonaqlar belə bədxərcliyi görüb qonaq olmaq barədə 

onun dəvətindən imtina etdikdə, o, demişdi ki, onun özü üçün də hər gün belə süfrə 
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açılır. Kiçik Katon Lukullun dostu və qohumu (Lukull onun bacısının əri idi) 

olmasına baxmayaraq, onun həyat tərzi bu pak insana heç cür xoş gəlmirdi. Bir dəfə 

senatda qənaətcillikdən dəm vuran bir gəncin sözünü kəsib Katon demişdi: "Yaxşı 

qurtar bu danışığı! Sən Krass kimi varlı olmaqla, Lukull kimi yaşayırsan, ancaq 

Katon kimi danışırsan! " 

Əxlaqsız Katilina öz doğma qızı ilə, Klodi isə doğma bacısı - Lukullun digər 

arvadı ilə cinayətkar əlaqədə olmuşdu. Bizim eranın I əsrindəki əksər imperatorların 

quduz pozğunluğu cəmiyyəti də pozurdu, dövləti məhvə sürükləyirdi. Romada isə bu 

adi hala çevrilmişdi. Bu pozğunluq, şəhvət əsirləri XX əsrə də gəlib çıxmışdılar. 

İtaliya faşizminin banisi duçe Mussolini çapmaqdan gündüzlər atların, gecələr 

qadınların belini sındırmağı ilə öyünürdü. Təəssüf ki, nəcib imperatorların həyata 

keçirdiyi müalicə dövrü belə xəstəliyin şiddətini bir qədər zəiflətsə də, onu sağalda 

bilmədi və II əsrin sonunda gələn Kommod və sonrakı imperatorların bir çoxu məhv 

prosesini sürətləndirdilər.  

Nəcib imperatorların zəhməti Eosun cəhdlərinə bənzəyirdi, qocalan, əldən 

düşən Tifona heç nə kömək edə bilmədiyi kimi, Roma da belə fərəhsiz qocalıq 

keçirirdi. Krotonlu məşhur Milon qoca olub, əldən düşəndə səhnədəki güclü 

döyüşənlərə baxıb, göz yaşları içərisində bunu öz qüvvəsini itirmiş qolları ilə 

müqayisə edib demişdi: "Heyif, bu əzələlər bütünlüklə zəifləmiş və gücsüz 

olmuşdur". Bu dövlətin isə həm bədəni, həm də ruhu onlara yas saxlamağa layiq idi.  

Bu həcmcə çox da böyük olmayan yazıda Roma mütəfəkkirlərinə istinad 

edərək qədim dövlətin böyük və mürəkkəb tarixi gözlərimiz qarşısında canlandı. 

Mən qədim Romanı Simurq quşuna bənzətmək istərdim. Əgər rəvayətə görə, Simurq 

500 il yaşayırdısa, Qədim Roma 1200 ildən artıq bir ömür sürdü. Miladdan əvvəl 

753-cü ildə kiçik bir icma kimi yaranan Roma dünya dövlətinə çevrildi və bizim 

eranın 476-cı ilində Qərbi Roma imperiyası adı altında tarixdən silindi. Vətəninin 

Efiopiya olduğu güman edilən Simurq quşu özünü yuvasında yandırır və küldən yeni 

Simurq yaranırdı. Bu bir rəvayətdirsə, tarixi bir həqiqət ondan ibarətdir ki, qədim 

Roma dəfələrlə məhv olma ilə üz-üzə gəlmiş, lakin sonradan yenidən dirilib, öz 

qüdrətini nəinki bərpa etmiş, daha böyük qüvvə toplayaraq əvvəlki obrazını xeyli 

kölgədə qoymağa müvəffəq olmuşdu. Romaya xarici müharibələrdən daha çox daxili 

sarsıntılar, vətəndaş müharibələri, özünün pozğunluq yuvası olması təhlükə törədirdi. 

Bu mənada əvvəllər o, özünü məhv etməyə çalışan, lakin xilas olmağa özündə iradə 

tapan Simurq quşu idi. Ona görə də biz bu əfsanəvi quşu qədim yunan 

mifologiyasında deyil, məhz Roma tarixində axtarsaq, tapa bilərik. Onun qədim 

tarixinin obyektiv və dəqiq səlnaməsi bizə insanın böyüklüyü, mənəvi yüksəkliyi 

haqqında olduğu kimi, onun alçaqlığı və rəzaləti, yüksək əxlaqi və mənəvi dəyərlər, 

nümunələr haqqında olduğu kimi ən iyrənc eybəcərliklər və pozğunluqlar barədə də 

məlumatlar verir. Bu tarixi öyrəndikcə, onu əməlləri və irsi ilə yaddaşlara həkk 

edənlər insanın gözündə titanlar kimi yüksəlir, axı bu titanlar dünya sivilizasiyasının 

qübbəsini qədim Yunanıstandan sonra öz çiyinlərində uzun müddət saxlamışdılar. 

Həm də bu tarix səhnəsinin aktyorları arasında biz, mənəvi cəhətdən bəşər 

piqmeylərini, insan qiyafəsində olan satirləri, kentavrları, iblisləri görürük. 

Birincilərin mənəvi yüksəkliyinə insan heyran olduğu kimi, ikincilərin mənəvi 
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cılızlığına, iyrənc pozğunluğuna, eybəcər və vəhşi ehtiraslarına nifrət etməmək 

olmur.  

Roma tarixini, əməllərinin böyüklüyünə və ölməzliyinə görə qədim yunan 

allahlarına bənzər əbədi şəxsiyyətlər bəzədiyi kimi, salnamə həm də ağlasığmayan 

rəzilliyi, qəddarlığı və heyvani şəhvəti ilə insanlığa ləkə gətirən şəxslər tərəfindən bir 

rüsvayçılıq mənzərəsini andırır. Roma tarixinin böyüklüyü, çətin dərk olunması və 

heyrətamiz rəngarəngliyi da məhz bundadır. Bu tarixdəki ulduz saatları və dəhşətli 

faciələr xoşbəxtlikdən qüdrətli Roma tarixçiləri tərəfindən qələmə alınmış, Şekspir 

isə bu qəribə insan dramaları əsasında öz təkrarsız əsərlərini yaratmışdır.  

Bəşəriyyət, sivilizasiya nə qədər inkişaf edirsə etsin, Romanın ölməz 

qəhrəmanları qarşısında hamı baş əyir, Roma əclaflarına isə min illər keçsə də, hamı 

nifrət bəsləyir. Həm də bu tarixdə hər kəs öz dövrünün canlı, bütöv çalarları əks 

etdirən güzgüsünü görür. Bu gün biz Roma tarixində onu süquta gətirib çıxaran 

pozğunluqlara, qəddarlığa və dəbdəbələrə müasir cəmiyyətlərdə də tez-tez rast 

gəlirik. Elə bil ki, iki min ildən sonra tamahkarlıq, ən iyrənc vasitələrdən 

çəkinməməklə, hər cür yollarla varlanmaq hərisliyi zaman körpüsündən keçib, indiki 

cəmiyyətlərin canına hopmuşdur, onların həyatına hakim kəsilmişdir. Bugünkü 

cəmiyyətdə Kamillərin, Memmiləin, Katonların, Brutların  nəslinə çox az rast 

gəldiyimiz halda, Sullaların, Tiberilərin, Kaliqulaların, Neronların mənəvi törəmələri 

bədbəxtlikdən elə bil ki, çoxluq təşkil edir. Bu gün vicdan məhbuslarına Kolizeydə 

vəhşi heyvanların qarşısına atılan bədbəxtlərdən heç də az işgəncə verilmir. Bu gün 

dünyada tüğyan edən terror heç də öz quduzluğuna görə qədim Romanın ən dəhşətli 

anlarında mövcud olan qan hərisliyindən geri qalmır.  

Bu gün çuğulçuluğu təqdir edib, bunu dövlət tərəfindən aşılanan psixologiyaya 

çevirən cəmiyyət, bütünlükdə insanların mənəviyyatının və əxlaqının sürətli və 

fəlakətli eroziyasına şərait yaradır. Təqsirsiz adamları cəzalandırmağı adi hala 

çevirən cəmiyyət heç cür mətinlik tərbiyə edə bilməz, yalnız riyakarlıq və rəzillik 

təlqin edə bilər. Müasir dəhşətlər, mənəvi terror və alçaldılma qədim Romanın 

tükürpədici səhnələri ilə həmahəng səslənir. Bunları dərk edənlər üçün Roma tarixinə 

ötəri də olsa nəzər salmaq lazımdır. Bu tarix öyrədir, düşünməyə vadar edir, ibrət 

götürməyi tövsiyə edir. Bu tarix bəşəriyyətin əcdadlarına baxıb, bu günümüzdə və 

sabahımızda insanlığa layiq dəyişikliklər etməyi təlqin edir. Bu tarix bəşəriyyətin 

yeniyetmə dövründə daha çox rast gəlinən mərdlik, cəsarət və igidliyi qəbul etməyi, 

alçaqlığı və rəzaləti isə rədd etməyi məsləhət görür. Ona görə də qədim Romanın 

həyatverici suyunu öz mürgüləyən idrakımıza və şüurumuza çiləməklə, qapanan ağıl 

gözlərimizi açır, bu dünyaya ayıq gözlərlə baxmağa başlayırıq. Ömürlük qaranlıqdan, 

dərk etmə zülmətindən qurtarmaq üçün yatan gözləri açmaq lazımdır və qoy bu nəcib 

işdə Romanın böyük tarixinin kiçik səhnələri bizi cəlb edən və nəzərlərimizi özünə 

çəkən bir ibrət hədəfi olsun.  

Böyük ingilis şairi Bayron Romanı xalqların Niobası adlandırırdı. Qədim 

yunan mifologiyasında Tantalın qızı və Fiva çarı Amfionun arvadı Nioba çox övladı 

olması ilə, onların sayı 12 ya 14 idi, öyünürdü. Bunu təhqir kimi qəbul edən ilahə 

Letonun uşaqları Apollon və Artemida oxla Niobanın bütün övladlarını öldürdülər. 

Bu ağır dərddən Nioba daşa çevrildi. Doğrudan da, Roma da uşaqsız və tacsız 

qalmışdı və onun quruyan əlləri boş idi.  
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Roma imperiyası başqa imperiyalar kimi bütün ərazilərini itirdi, sonra isə özü 

məhv oldu. İmperiyalar da sivilizasiyalar kimi o qədər də xarici düşmənlərin 

qüdrətindən deyil, daha çox daxili zəiflikdən və tənəzzüldən, tektonik titrəmələrdən 

məhv olur. Roma barbarların cəhdlərinə görə məhv olmadı, onlar sadəcə olaraq ölü 

olanı dağıtdılar. Şərqi Roma imperiyası Qərbdəki imperiyadan min il artıq ömür 

sürsə də, o da hər şeyini itirdikdən sonra qalan yeganə kiçik ərazisi - Konstantinopol 

şəhəri 1453-cü ildə osmanlı türkləri tərəfindən işğal edilməklə öz mövcudluğuna son 

qoydu.  

İmperiyalar işğalla, qanla yarandığı kimi, ağır zərbələr altında və qan 

tökülməsi ilə də dağılır. Romanın isə ən böyük itkisi bu ərazilər deyildi, onun 

ideallarının, ruhunun itirilməsi idi. Ərazilər, torpaqlar itirilə bilərdi, imperiya 

dağılmalı idi. IV-V əsrlərdə yaşamış məşhur xristian teoloqu Müqəddəs Avqustin 

demişkən, Allahın yaratdığı məhv olursa, Romulun yaratdığı da məhv ola bilərdi. 

Lakin Allah özü belə ruhları məhv etmir, ona görə də Roma ruhu bütünlüklə məhv 

ola bilməzdi və qədim Romanın süqutundan min ilə yaxın bir müddət keçdikdən 

sonra bu ruh intibah - Renessans adı altında yenidən baş qaldırdı, dünya 

mədəniyyətinə görünməmiş rövnəq və qüdrət verdi. Renessans orta əsr 

qaranlıqlarından oyanan Avropanın mədəniyyət bayrağı üzərində silinməyən bir 

"humanizm" sözünü həkk etdi. Qədim Romanın sağlam və yaşamalı olan ruhu, antik 

dövrün əxz edilməli irsi də məhz insanpərvərlik, humanist ideyalar idi. Ona görə də 

övladları ilə birlikdə ruhunu da itirən Roma adlanan bu Nioba, uzun bir zaman 

fasiləsindən sonra, onun üçün ən müqəddəs irs olan bu ruhunu yenidən tapdı, bu ruh 

dirildi və bəşəriyyətin sərvəti kimi mövcud olmaqla təkcə ilham mənbəyi kimi deyil, 

həm də böyük maddi qüvvəyə çevrildi.  

Böyük ingilisin ənənəsinə sadiq qalaraq, qədim Romanı yunan 

mifologiyasındakı Poseydonun oğlu, Afina çarı Egeyə bənzətmək olar. Adi bir 

səhvdən, şərtləşdikləri kimi qələbədən sonra ağ yelkəndə gəlməsini gözlədiyi halda, 

oğlu Teseyin gəmisinin qara yelkənini gördükdə, oğlunu ölmüş bilən və bu dərdə 

dözməyən Egey özünü dənizə atdı və həmin dəniz o vaxtdan Egey dənizi adlanmağa 

başladı. Roma da öz oğlanlarının adi səhvindən deyil, nankorluğundan, 

pozğunluğundan, hakimiyyət və sərvət hərisliyindən məhv oldu və ondan böyük bir 

irs kimi, həm də qədim Roma tarixi adlanan bir nəhayətsiz ümman qaldı. Zaman 

adlanan günəşin şəfəqləri altında qızan bu dənizin suları, onda üzən adamların 

zəkasına, şüuruna, idrakına böyük şəfqət bəxş edir, onları möhkəmləndirir, daha 

qüdrətli edir. Buna ehtiyac hiss edən hər bir adam qədim Roma tarixi dənizində 

üzməklə çox şey qazanır, ən başlıcası isə onun bədənindən daha vacib olan yüksək, 

ali hissəni - ruhu möhkəmləndirir, bu məhək daşı ilə təmasda olduqda daha da 

cilalandırmaqla, ruha sarsılmazlıq, polad bərkliyi bəxş edir.  

 

- SON - 
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