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Telman Orucov
ACI TALELİ QIZ
“Bizi özümüzdən başqa heç kəs xilas etmir. Heç kəs bunu bacarmaz və bunu
edə bilməz.”.
Qautama Budda
“Unexamined life is not worth living” - “Sınaq görməmiş həyat yaşanmağa
layiq deyil”
Sokrat
“Mən düşünmürəm ki, bütün adamları bir-birini sevməyə məcbur etmək olar.
Lakin mən istərdim ki, insanlar arasında nifrət məhv edilsin”.
Ayzek Azimov“The Gods themselves” –
“Allahların özləri” romanı.

Südabə Səfərlinin nöqsanlara qarşı dözümsüzlüyü və insanpərvərliyi
Südabə xanım elmi-pedaqoji işi ilə yanaşı, son vaxtlar real hadisələrin təsvirinə
həsr olunmuş “Acı taleli qız” adlı yeni romanının üzərində işləyirdi. Göründüyü kimi
bu əsər onun qu nəğməsinə çevrildi. Buna qədər onun bir neçə bədii əsəri populyarlıq
qazanmışdı. Lakin o, bədii yaradıcılığına o qədər də ciddi fikir vermirdi, ona elmi
fəaliyyətinə mane olan bir iş kimi baxırdı. Ona görə də özünün yazıçı
adlandırılmağını da heç cür qəbul etmirdi. Çünki o, daha çox elm adamı idi, ölkənin
ən tanınmış filoloq alimlərindən biri hesab olunurdu. Bir ədəbiyyatşünas kimi o,
böyük nüfuza malik idi, elmi əsərləri, əsasən, İngiltərədə və digər Avropa ölkələrində
tərcümə edilərək çap edilmişdi. Şekspirşünaslıqda onun mövqeyinə və tədqiqatlarına
hörmətlə yanaşılırdı.
Vaxtilə o, qadınlar arasında ən gənc elmlər doktoru olmuşdu, hələ 30 yaşı
olmayanda bu ada yiyələnmişdi, təhsil aldığı dövlət universitetində nüfuzlu professora
çevrilmişdi.
Kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra o, paytaxta gəlmiş, buna qədər,
ümumiyyətlə, kənddən kənara çıxmamışdı, yüksək qiymətlərlə ali məktəbə daxil
olmuşdu. Hələ ikinci kursda oxuyarkən tələbə elmi şurasındakı məruzəsi ilə diqqəti
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cəlb etmişdi. Məruzə ingilis ədəbiyyatına həsr olunmuşdu, bu sahə ilə məşğul olan
mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmişdi. Daha dərin tədqiqat aparmaq naminə o, sərbəst
qaydada ingilis dilini öyrənmiş, bu dildə mütaliəyə daha çox vaxt ayırmışdı. Həmin
dildə ilk dəfə “Bibliya”nı, sonra Şekspirin pyeslərini və sonetlərini əsaslı qaydada
oxumuşdu. Sonralar isə digər tarixi, bədii, fəlsəfi əsərlərin mütaliəsinə keçmişdi,
ingilislərin tərcümə sahəsindəki dəqiqlikdən xəbər verən nailiyyətlərinə heyran
qalmışdı. Uinston Çörçillin “İkinci Dünya müharibəsi” adlı altı cildlik, “İngilis dilli
xalqların tarixi” adlı dörd cildlik əsərlərini oxumuşdu. Böyük mütaliə həvəskarı olan
və milli nəsrə yeni janr gətirmiş bir yaxın dostu ona 1970-ci illərdə çapdan çıxmış 30
cildlik “Encyclopedia Britannica”nı - “Britannika Ensiklopediyası”nı bağışlamışdı, bu
qiymətli hədiyyəyə görə həmin alicənab insanı daim minnətdarlıqla yad edirdi. Ona
1900-cü ildə Londonda çapdan çıxmış “The İnternational Library of Famous
Literature” adı altındakı 20 cildik antologiya xüsusən xoş gəlmişdi. Bu kitablar
dünyanın qədim dövrlərdəki, orta əsrlərdəki və XX əsrin başlanğıcına yaxın illərdəki
böyük mütəfəkkirlərin, yazıçıların əsərlərindən seçilib, tərtib edilmişdi və SSRİ-də
sonralar buraxılan 200 cildlik “Библиотека Всемирной Литературы”–
“Ümumdünya Ədəbiyyat Kitabxanası”na daxil olan və həm də ənənəvi ideoloji
prinsip əsasında seçilmiş əsərlərdən daha uğurlu külliyat olmaqla, xeyli böyük elmi
dəyərə malik idi. Kitablardaki tərcümələr yüksək səviyyəsinə görə Südabə xanımı çox
təəccübləndirirdi. Siseronun Milonun müdafiəsindəki vəkil kimi çıxışı da,
N.V.Qoqolun“Müfəttiş”indən götürülmüş bir səhnə də elə bil ki, orijinaldakı latın və
rus dillərində deyil, məhz ingilis dilində yazılmışdı. Qədim Roma mütəfəkkirinin
lakonik dilinin tərcümədə mənanın düzgün anlaşılması üçün daha çox sözdən istifadə
edilmiş, rus yazıçısının əsərində isə incə yumor, satirik sarkazm bütünlüklə
saxlanmışdı. Latın dilindən ingilis dilinə tərcümə edilmiş Eloiza və Abelyarın
məktubları (XII əsr) ona olduqca böyük təsir göstərmişdi. Amerikanların çap etdikləri
“Vestern Sivilization” – “Qərb Sivilizasiyası” adlı iri həcmli tarixi əsər isə onun
stolüstü kitabına çevrilmişdi.
Südabə xanım mühazirələrində pedantlıqdan qaçırdı, tələbələrinə daha geniş
bilik vermək üçün bəzən mövzudan kənara da çıxırdı. İstedadlı tələbələrə bu çox xoş
gəlirdi, professor onları sərbəst düşünməyə və mülahizə yürütməyə səsləyirdi. O, bu
tələbələri bir ana nəvazişi ilə sevirdi. Onun ən zəif cəhəti isə tələbə qızlara qayğı
göstərməsi, onları izləyəcək bəlalardan çəkindirməyə can atması idi. Vurğulayırdı ki,
indi Yudif, Ester və ya Janna d`Ark olmaq mümkün deyildir. Əvvəlki iki qız
Yerusəlimi və yəhudi xalqını işğaldan və məhv olmaqdan böyük fədakarlıq hesabına
xilas etmişdilər. Janna isə fransızları ingilis təcavüzkarları ilə apardıqları Yüz illik
müharibədə qəhrəmanlığa çağırmaqla, son mərhələdə milli ruha böyük təkan
vermişdi.
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İndi dövr başqadır, min illər, əsrlərlə əvvəl baş vermiş qəhrəmanlıqları təkrar
etmək, yenidən səhnəyə gətirmək mümkün deyildir. Qızlara müraciət edərək deyirdi
ki, sizin vətənə, xalqa xidmət üçün başqa bir vəzifəniz vardır. Bu hər şeydən əvvəl
dünyaya yeni nəsil gətirməyinizdir. Adəm və Həvvanın vaxtından öləri insanlar,
adətən, övlad, nəsil yaratmaqla məşğul olmuş, cəmiyyətin formalaşması prosesində
fəal iştirak etmişlər. Siz elə oğullar həyata gətirə bilərsiniz ki, onlar öz biliyi və
fədakarlığı ilə istənilən real və potensial düşməni məğlub səviyyəsinə sala bilərlər.O
oğullar sözdə yox, həqiqi qaydada vətənə xidmət nümunəsi olmalıdırlar.
Azərbaycanın onlara böyük ehtiyacı vardır. İtalyan inqilabçısı Cüzeppe Madzini
yalnız bir hüququ tanıyırdı: “fədakarlıq və özünü qurban vermək, yalnız vətənə
xidmət etmək və onun yolunda sevinclə ölmək” hüququnu. Aleksandr Düma-ata isə
yazırdı ki, “Vətən uğrunda ölmək – bu ən gözəl, ən arzuolunan püşkdür”. Qoy
ölkəmiz, xalqımız məhz belə oğullarla öyünsün və fəxr etsin. Ölkəmiz bütünlüklə
həyat, zəka və alicənab istəklərin əsl məkanı olmalıdır, bunu isə onun vətəndaşları
yaradırlar. Siz gələcək analar yeni nəslin meydana gəlməsində, tərbiyə olunmasında
fəal iştirak etməlisiniz.
Qadın həqiqətən böyük qüvvədir, hətta müharibəni yatıra, sülhü bərpa edə bilir.
O, qədim yunan dramaturqu Aristofanın “Lesistra” pyesindən misal çəkirdi. Baş
qəhrəman Afina qadınlarına təlqin edirdi ki, ərlərini spartalılara qarşı müharibədən
çəkindirsinlər. Bunun üçün asan yol da tapmışdı, qadınlar ərlərini vuruşmaqdan
çəkindirmək üçün onlarla intim yaxınlıqdan imtina etməyə and içməli idilər.
Qadınların bu mövqeyi öz işini gördü və yunanların bir-birləri ilə apardıqları savaş
dayandırıldı. İşğala susayan xalqların qadınları da ən azı Lesistranın tədbirindən
istifadə etsələr, yəqin ki, ağıllarını itirmiş, vəhşiləşmiş ərlərini qan tökməkdən
çəkindirə bilərlər.
Qızlara məsləhət görürdü ki, vaxtında ailə qurun, uşaq doğub böyüdün. Qadının
ana olması ona təbiət tərəfindən verilən böyük xoşbəxtlikdir. Bəziləri hansısa
səbəbdən bundan məhrum olur. Qadının da reproduksiya dövrü vardır. Bu dövrdən
səmərəli istifadə edilməlidir. Bütün dişi məməlilər, o cümlədən qadın yalnız müəyyən
yaş dövründə doğub törəmə qabiliyyətinə malik olur, bu dövr ötdükdən sonra
istənilən cəhd heç bir fayda vermir. Yeganə istisna torpaqdır ki, o, heç bir yaş həddi
tanımır, azacıq qulluq göstərildikdə bəhrə verir. Beş min il əvvəl Mesopotamiyada,
Misirdə, Çinin Xuanxe çayı vadisində torpaqlardan məhsul götürürdülər, indi də o
ərazilər əsasən bolluq mənbələrindən biri hesab olunur. Təsadüfi deyildir ki, Yeri
insanlar Ana Torpaq adlandırırlar. Mən torpağın az qala əbədi ana olması
mülahizəsini qədim Roma müəllifi Kolumellanın əsərindən oxumuşam. Həm də
torpaq onu özünün alın təri ilə suvaran, öz zəhməti hesabına ondan bəhrə götürən
xalqa məxsusdur. Ona göz dikən yadellilər hökmən tutarlı cavabllarını alırlar və axıra
qədər alacaqlar.
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Torpaq təkcə bizi qidalandırmır, üstündə yaşadığımız torpağın altında bizim
əcdadlarımız, ata-babalarımız, valideynlərimiz uyuyur, orada onlar özlərinə əbədi
məskən tapmışlar. Bu yolla torpaq bizi keçmişimizi unutmağa qoymur, həmin
keçmişlə müasir dövrümüz arasında qırılmaz əlaqə yaradır. Ölən əzizlərinin yatdığı
bir torpaqla əlaqənin itirilməsi insan üçün böyük faciədir. Ona görə də xalqın özünə
məxsus torpaq düşmən tapdağı altında qalmamalıdır. Köçəri xalqlar yaşayış
məkanlarını, adətən, tez-tez dəyişdiklərindən, əcdadlarından uzaqlaşır və onları
unutmalı olurdular. Ona görə də onlar başqa xalqlara paxıllıq bəslədiklərindən, özgə
torpaqlarını ələ keçirməyə cəhd edirlər və bir qayda olaraq onlarla qonşu olan xalqlara
düşmən kəsilirlər. Onlara elə tutarlı dərs verilməlidir ki, bir də belə azğın istəklərlə
yaşamasınlar.
Sonra Südabə xanım erkən ərə gedən tələbə qızları təqdir edərək, deyirdi ki,
qızın tənha qalması, ailə qura bilməməsi onun bədbəxt həyat sürməsinə yol aça bilər.
Ailə qurduqda isə o, əsl xoşbəxtliyini tapır, təəssüf ki, tez dağılan ailələr də az
deyildir. Tənhalıq hər bir insan üçün, xüsusən qadın üçün ağır cəzadır. Allaha xəyanət
edən mələk İblis də yerə yıxılmaqla, tənhalığa düçar oldu, çünki Allaha sədaqət
bəsləyən mələklərə tək yaşamaq yaddır. Lakin tənhalıqdan istənilən vasitə ilə qaçmaq
da düzgün deyildir. İnsan, xüsusən qızlar hissə, sentimentallığa qapılmamalıdır. Ciddi
məsələyə ciddi də yanaşmaq lazımdır.
Qızlar unutmamalıdır ki, namus, vicdan hər şeydən yüksəkdir; ilk ağır səhvə
yol verən qızın hərəkəti Adəmlə Həvvanın günahına bənzəməklə özündə ən yaxşı
olan nəyi varsa, mən bəkarəti nəzərdə tuturam, onu xərcləyir, yalnız pis olanları
özündə saxlayır. Nikahdan əvvəl defloratsiya, bəkarətin itirilməsi qızın gələcəyini
korlayır. Heç kəs güman etməsin ki, ümumi yoldan ayrı düşməklə özünə “büllur
saray” tikəcəkdir. Həyat olduqca mürəkkəbdir, bu yarmarkada adamı reallığın
təhlükəli dəyişiklikləri gözləyir. O da bir həqiqətdir ki, məhəbbət və xoşbəxtlik açıq
ürəklə yaşayan adamın daxilində mövcud olur.
Qızlara mehribancasına deyirdi ki, mən sizə heç də qəribə görünən bir şey
danışmıram. Hamınıza məlumdur ki, bir dəfə günah işlədən qız yenidən onu təkrar
etməyə girişir. Yalançı, saxta romantika yenidən gur çiçək açmağa başlayır. Kiməsə
vurulan qız istəyir ki, ondakı odu şəhvət küləyi daha da alovlandırsın, bu alov onu
bütünlüklə yandırsın. Beləliklə, şirin sayılan, əslində isə acı sərxoşluğu andıran bir
zolaq başlayır. Yəqin ki, siz “Stokholm sindromu” ifadəsini eşitmisiniz. Zorlanmağa
məruz qalan qız sonradan onu zorlayana vurulur və əslində onun biabırçı cinayətinə
haqq qazandırır.
Ağıllı qız şəhvətə boyun əyməməlidir, belə qızğın hiss yarandıqda da iradənin
gücü ilə onu söndürməyi bacarmalıdır. Çünki intim yaxınlıq ani həzz mənbəyi olsa da,
uzun müddətdə adamın taleyinə yara vurmuş olur. Böyük filosof Mark Avreli intim
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yaxınlıq anını istehza qaydasında “iki bir-birinə sürtüşən qarın”adlandırmışdı. Yəqin
ki, ən saf məhəbbət platonik məhəbbətdir, lakin təbiət nəsli artırmaq qayğısına
qalaraq, məhz hissiyyatlı məhəbbətə üstünlük vermişdir.
Şekspir qadınları dalğaya bənzədirdi. Bu dalğa özünü qayalara çırpmamalı,
fəlakətə aparmamalıdır. Qız, qadın şəhvətin əsiri olmamalıdır, bu, pis nəticələr verir.
Pasifaya çar Minosun arvadı olsa da, ağ öküzə vurulmuş və ondan yarıöküz, yarıinsan
olan Minotavrı doğmuşdu. Rus imperatriçası II Yekaterinanın atla cinsi əlaqədə
olması barədə Qərbdə şayiələr geniş yayılmışdır. Kişilərdə isə zoofiliya hədd tanımır.
Çinlilər ördəklə, ərəblər dəvə ilə, şərq ölkələrində kənd cavanları isə qoşqu heyvanları
ilə cinsi əlaqəyə meyl edirlər.. İtaliyadakı Pompeidə keçi ilə yaxınlıq edən kişini təsvir
edən freska tapılmışdır, şəhər isə az qala 2 min il bundan əvvəl Vezuvi vulkanının
külü altında məhv olmuşdu. Kişilərin iyrənc cinsi əlaqələri çox hallarda diqqətdən
yayındığı halda, qadınların qaydasız intim yaxınlığı, şəhvət nümayişi lənətlənir, təhqir
obyektinə çevrilir.
Ağıllı qız çalışır ki, nəcib adamın məhəbbətini qazansın və ya ona cavab versin.
Heyf ki, cavanların arasında nəciblər o qədər də böyük zümrəni təşkil etmirlər.
Vurulan yara ya çox gec sağalır, ya da heç sağalmır. Axı könül yaraları gözə
görünmür, əzab verir və daim onlardan qara qan axır. İnsan könlünün dərinliyində bu
yara qaysaq bağlamır, həmişə açıq qalır.
Mən nikahın, ailə qurmanin hər bir qız qarşısında ali məqsəd olduğu barədə çox
danışmaq istəmirəm, bu həqiqət ağlını itirməmiş, hissin əsarəti altına düşməmiş
qızların hamısına ana südü kimi məlumdur. Ailə qurandan sonra qız öz ərinə olan
sədaqəti qoruyub saxlamalıdır. Ərə xəyanət ailənin dağılmasına gətirib çıxarır. Mən
demirəm ki, ərli qadınlar uzun müddət ərindən ayrı düşəndə uşaq əmələ gətirən
orqanlarını qıfılla qorusunlar. Bəzi səlibçilər Yerüsəlimə, Müqəddəs qəbri azad
etməyə yola düşərkən arvadlarının xəyanətə yol verməməsi üçün onların həmin
nayihəsinə qıfıl bağlayırdılar. Mən heç nikah nəğmələri, epitalamiyalar da qoşub,
sizin könlünüzü almaq istəmirəm. Onun məşhur yaradıcısı qədim yunan şairəsi,
Lesbos adasında yaşamış və qızlara dərs vermiş Sapfo idi. Sapfo məhəbbəti də
tərənnüm edirdi, onu çox güclü bir hiss hesab edirdi və məhəbbəti “ondan qorunmaq
üçün heç bir vasitənin olmadığı şirin-acı əjdaha”ya bənzədirdi. Özünü bu əjdahanın
ağzına atan hər bir qız sayıqlığını, gələcəyini unutmamalı, həmin məhəbbəti özünün
gələcək xoşbəxtliyinin bünövrə daşına çevirməlidir.
Bilirsiniz, insanın iki baxışı vardır, biri bədən baxışı, digəri isə könül baxışı.
Adi gözlə sezə bilmədiyini ağıl süzgəcindən keçirməlisən, araşdırmalısan, götür-qoy
edib qərara gəlməlisən. Burada da ifrata varmaq ağılsızlıqdır. Bizans imperatorunun
vurub gözünü tökmüşdülər, kor olmaq onun üçün faciə idi. Bir yepiskop isə ona gülüş
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doğuran təskinlik vermişdi və demişdi ki, bu, imperatorun xeyrinədir, onun zəka
gözləri açıldı. Bu da yepiskopun irəli sürdüyü və olduqca qəribə bir təsəlli idi.
Professor əlavə edirdi ki,qızları bədbəxtliyə sürükləyən oğlanları və yaşlı
kişiləri mən həşərata bənzədirəm. Bitki həşəratları ağaclar hesabına yaşayırlar, özgə
şirələri ilə qidalanırlar. Qızları bədbəxtliyə sürükləyənlər də ani həzz hesabına öz
əclaf hərəkətləri ilə məhz parazitləri yada salırlar.
Vicdan hamı üçün vacibdir, qızlar üçün isə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Qədim romalılar demişkən, yalnız təmiz vicdan nə yalanlardan qorxur, nə də şər və
böhtandan. Siz vicdanınızın təmizliyini qoruyun, onda şər və böhtan sizə ünvanladığı
zərbəni vura bilməyəcəkdir. Yaddan çıxartmayın ki, hər bir səhvin eybəcər izi qalır.
Zamanın qumları bu izlərin silinməsinə imkan vermir, onları qoruyub saxlayır. Ərdə
olanlar nikahlarına sədaqətli qalmalıdır, xəyanətə yol verməməlidir, baxmayaraq ki,
hətta yunan ilahəsi Afrodita da öz çolaq əri Hefestə sadiq qalmamış, məşuquna malik
olmuşdu.
Südabə xanım qızlara, istedadlı tələbələrə nə qədər qayğı ilə yanaşırdısa,
savadsız kolleqalarını, küt tələbələri müvafiq qaydada sevmirdi, hətta onlardan
zəhləsi getdiyini də gizlədə bilmirdi. Tələbələrə bilik vermək əvəzinə, mühazirələrini
lağlağıya, primitiv klounadaya çevirən müəllimləri heç cür bəyənmirdi, tələbələrdə
biliyə allergiyanın yaranmasında onları da günahkar hesab edirdi. Bu müəllimləri
dövlətdən əmək haqqı deyil, əsl sinekura almaqda ittiham edirdi. Savadsız müəllimlər
də onu rahat buraxmırdılar, addımbaşı ona söz atır, qıcıqlandırır, haqqında təhqiramiz
ləqəblər uydururdular və bu atmacalar çox geniş yayılırdı. Pis oxuyan tələbələr şayiə
yaymaqda müsəlləh əsgərlərə çevrilirdilər.
Bir dəfə elmi konfransda çıxış edən bir professor Südabə Səfərlini aşıq Ələsgəri
də Şekspirdən dərs alan şagird kimi qələmə verməkdə ittiham etdi. Südabə xanım
cavab verdi ki, hətta tələbəlikdən də aşıq poeziyası ilə məşğul olmamış, aşıq
Ələsgərin maraqlı təşbehlərinə və poetik dilinə heyran olsa da, onun yaradıcılığı
barədə bir sətir belə yazmamışdır. Bunu da mənə günah hesab etmək olar. Bir rəfiqəm
daim şikayətlənir ki, ərim ayaqlarındakı padaqradan əziyyət çəkir. Mən ona təskinlik
verirəm ki, yaxşı ki, xəstəlik ayaqlarındadır, adamlar var ki, başdan padaqradır, vay
onların halına.
Professor heç nə başa düşmədi, onu daha da qıcıqlandırmaq üçün dedi:
– Şekspirdən başın açılır ki, folklorumuzla da maraqlanasan?
Südabə xanım yenə cavab verməli oldu:
– Mən Şekspiri özümə kumir hesab etdiyimi gitzlətmirəm, inkar etmirəm.
Şekspir məşhur dramaturgiyası ilə yanaşı Çoserdən sonra ingilis ədəbi dilini xeyli
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inkişaf etdirmiş və zənginləşdirmişdir. Dante Aligyeri XIII əsrdə ədəbi italyan dilini
yaratmışdısa, bu iki ingilis öz ədəbi dillərinin təşəkkül tapmasına böyük töhfə
vermişdir. İndi dindar müəllimlər də Dantenin adını çəkdiyimə görə məndən narazı
qalacaqlar. Çünki o, öz məşhur əsərində islam müqəddəslərini xoşa gəlməyən tərzdə
və yerdə təsvir etmişdir. Lakin o, qədim yunan filosoflarını da cəhənnəmdə
yerləşdirmişdir və heç kəs bunu da ona ciddi irad tutmur. Əksinə, Dantenin “İlahi
komediya”sını Qərb alimləri çox vaxt Homerin ölməz əsərləri il müqayisə edirlər.
Din prizmasından yanaşıldıqda, onda çox sayda dahilərin üstündən xətt
çəkilməlidir, ateizminə görə Volter, dini xalq üçün nəşə hesab etdiyinə görə Marks
mütəfəkkirlər sıyahisindən silinməlidir. Ümumiyyətlə, dahilərə öz zəka ölçülərimizlə
yanaşmamalıyıq, onların uca dağlara bənzəyən əlçatmaz miqyaslarını hökmən nəzərə
almalıyıq. Onlar heç də adi, öləri insanlar deyillər, öz dühaları ilə ölməzliyə
qovuşmuşlar. Onlar heç də III Daranın Makedoniyalı Aleksandrla döyüşdə öz adını
doğrultmayan on minlik “ölməzlər” qoşununun da əsgərləri deyillər, zamanın
sərhədlərindən kənara çıxmağı bacarmaqla, zəkanın göy qübbəsini işıqlandıran
ulduzlara bənzəyirlər, axı ulduzları dərk etməsək də, heyranlıqla seyr edirik, onların
sehri bizi əsir edir.
Dinə gəldikdə, insanlar qədim dövrlərdən indiyədək tanrıya, kömək umduqları
ilahi qüvvələrə sitayiş etmişlər. Yaponlar təbiətə, onun adi nümunələrinə da sitayiş
qaydasında yanaşır, ağacın, daşın da ruhu olduğunu güman edirlər. Din lap əvvəldən
insanları birləşdirmək vasitəsi olmuşdur və ilahi qüvvələrə həsr olunmuş məbədlər öz
görünüşü ilə dövlətin qüdrətindən xəbər verirdi. Lakin ingilis ərəbşünası
T.E.Lourensin bir sözünü də nəzərə almalıyıq, o yazırdı ki, bütün semit inanclarına
aid olan dinlərin ümumi əsası, insan həyatının məqsədə malik olmaması barədəki
dəyişilməyən bir ideyadır. Dindarlar bunu süngü ilə qarşılasalar da, bu sözlərdə bir
hikmətin olduğunu da inkar etmək çətindir..
Dini cəhalət alətinə, silahına çevirənlər isə dinə xidmət göstərmək pərdəsi
altında gizlənsələr də, səhv mövqeləri ilə adamların şüuruna zərbə vurmaq kimi
xoşagəlməz bir iş görürlər. Din xadimlərindən kimsə saatın əqrəbini geri çəkmək və
saatı dayandırmaq istəyirsə, bununla, əslində, dinin ali məqsədlərinə də xələl
gətirirlər. Bütün ideoloji vasitələr xalqın ruhuna oxşar olmalıdır, yeniliyi təbliğ
etməlidir, ehkamların daşa çevrilməsi heç də uğur hesab edilməməlidir. Təəssüf ki,
bəzi dəyişiklik fermentləri də güclü qıcqırma əmələ gətirir və adamlar da bu təsiri hiss
edirlər.
Şekspirə gəldikdə, əgər Makedoniyalı Aleksandr Şərqin bir neçə ölkəsini
tutmuşdusa, Yuli Sezar Qalliyanı işğal edib, ilk dəfə Britaniyaya ayaq basmışdısa,
Xristofor Kolumb Amerikanı kəşf etməklə, əslində isə vikinqlər ondan beş əsr əvvəl
Şimali Amerikaya gəlib çıxmışdılar, dünyanın xəritəsini xeyli genişləndirib,
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bütövləşdirmişdisə, Şekspir ilk populyarlığını öz vətənində qazansa da, XIX–XX
əsrlərdə bütün dünyanı fəth edə bilmişdi. Şekspir dünyası Böyük Aleksandrın, Sezarın
işğal etdikləri, Kolumbun tapdığı qitənin ərazilərindən daha böyükdür. Normandiyalı
Uilyam 1066-cı ildə İngiltərəni işğal etdiyinə, Osmanlı sultanı II Mehmet 1453-cü
ildə Konstantinopolu tutduğuna görə “Fateh” adlandırılırdılarsa, Makedoniyalı III
Aleksandrdan başlayaraq sonrakı cəsur sərkərdələr və uğurlu dövlət başçıları - Roma
sərkərdəsi Pompey, Qərbin impertoru Karl, İran şahı Abbas, Rusiya çarı Pyotr,
Prussiya kralı II Fridrix, Russiya imperatiçəsi II Yekaterina “Böyük” tituluna sahib
olmuşdularsa, Şekspir dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələrə görə bu iki fəxri titulu
birgə daşımağa daha çox layiqdir. Onun qəhrəmanı, ingiliscə “kiçik kənd” mənasını
verən Hamlet təkcə dünya səhnələrini dolaşmamışdır, bəzi xalqlar öz oğlan uşaqlarını
bu adla adlandırmağa üstünlük vermişlər. İndi çoxları çətinliyə düşəndə, müəmmalar,
qətiyyətsizlik dənizində üzəndə özlərini Hamletə bənzədirlər. Şekspir öz pyesi ilə
təkcə dünyadakı ən kədərli bir hekayəti yaratsa da, Romeo və Cülyetta məhəbbətin və
ona qurban getməyin ölməz rəmzlərinə çevrilmişlər. Kral Lir öz övladlarına bəslədiyi
xoş münasibəti ilə təkcə səltənətindən məhrum olmadı, səfil həyata qədəm basdı və
iki qızının nankorluğunun acı şahidinə çevrildi.
Uinston Çörçill yazırdı ki, İngiltərə tarixinin elə bir zirvə məsələsi yoxdur ki,
Şekspirin sehrkar barmaqları onları böyük sənətkarlıqla təsvir edə bilməsin. O,
İngiltərənin tarixi şəxsiyyətlərinin böyük bir qalereyasını yaratmışdır. Həqiqətən də,
ingilis tarixinin çoxsaylı mühüm səhifələrini Şekspir öz qələminin gücü ilə canlı
şəkildə işıqlandıra bilir. Sonrakı tarixçilər onun bəzi məsələlərdə, məsələn, Maqbetdə
və III Riçardda səhvə yol verdiyini iddia etsələr də, onlara həsr olunmuş pyeslər daha
geniş şöhrət tapmışdır. Məgər, Nizami VI əsrdə Persiyanın nisbətən ədalətli şahı olan
Xosrov Ənuşirəvanı ölkəni viran qoyan, xarabalıqlara çevirən kimi təsvir
etməmişdimi? Şekspiri bəyənməyən Tolstoy məgər Borodino döyüşünün təsvirində
və ya “Hacı Murad”da təhriflərə yol verməmişdimi? Ruslar Qafqaza niyə gəlmişdilər?
Şekspir dahi yazıçı olmasına baxmayaraq, həm də başqa məşhur şəxsiyyətlərlə
müqayisədə nisbətən təvazökar idi. Müasiri Xristofor Kolumb özünə okeanın admiralı
və İspaniyanın vitse-kralı titullarını istəmişdi. Böyük fransız yazışısı Viktor Hüqo nə
az, nə çox, paytaxt Parisin adının dəyişdirilib, onun adı ilə adlanmasına can atırdı.
Şekspir isə nəslinin yalnız gerbə malik olmasına çalışırdı ki, bu yolla öz adına da bir
parıltı versin..
Şekspir öz qəhrəmanlarının dilində özünün ehtiraslı üsyankarlığını ifadə edir.
Həyatda indi də hansısa iri faciə baş verəndə, yalnız Şekspir dühasının onu daha
məharətlə təsvir edəcəyini qeyd edir, onun istedadını əsl yüksək miqyas timsalı kimi
qiymətləndirirlər. O, adi epizodu da heyranedici sözlər hesabına canlı drama çevirir.
III Riçard özünü xilas etmək üçün ona at verilməsinə yalvaranda, buna səltənətinin
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yarısını verməyə hazır olduğunu bildirir. Bu səhnə ilə bağlı Moskva teatrlarının
birində gülməli hadisə baş vermişdi. Aıtyor bu sözləri tələffüz edəndə yuxarıdakı
lojadan bir əbləh qışqımışdı:
-At yoxdur, eşşək olar?
Aktyor belə kobud suala iti cavab verminşdir:
-Olar. Düş aşağı!
Riçard rolunun ifaçısının tutarlı cavabı tamaşaçıların xoşuna gəlmiş və onlar
aktyoru alqışlamışdılar.
Lakin Şekspirin yaradıcılığı heç də İngiltərənin ada sərhədlərində bağlanıb
qalmamışdır. Onun Hamleti Danimarkada, Romeo və Cülyettası İtaliya şəhəri
Veronada, Otellosu orta əsr şəhər-dövləti olan Venetsiyada yaşamaqla, macəralarını
da həmin məkanlarda icra edirlər. Şekspir dühasının gücü ondadır ki, hansı mövzuya
müraciət edirsə etsin, hansı bir ölkədə baş verən hadisələri təsvir eldirsə etsin,
ümumbəşəri problemlərin dərin tədqiqatına gəlib çıxır, onun köməyi ilə bu gün də öz
əhəmiyyətini itirməyən qiymətli mənəvi nəticələr irəli sürür. İnsan təbiəti, onun
ləyaqətləri, həmçinin eybəcərlikləri və qüsurları geniş təhlil edilir, bədii süzgəcdən
keçirilir. Həm də o, əsrlərin də soldura bilmədiyi rəmzlər yaradır. Xəyanətlə
barışmayan, “olum və ya ölüm” sualından əzab çəkən Hamlet, məhəbbətlərini
tayfalarının düşmənçiliyinə tabe etməyən və ölümləri ilə könül vurğunluğunun
zəfərinə nail olan Romeo və Cülyetta, kor və barbar qısqanclığı ilə öz sönməz
məhəbbətinin canlı timsalını boğmaqla məhv edən Otello, məkrdən faydalanmağa
çalışan Yaqo, təriflədiyi qızlarının nankorluğunun qurbanı olan və sadəlövhlüyü
hesabına taxt-tacını sərgərdanlıqla əvəz edən kral Lir, hakimiyyət naminə qana
susayan ledi Maqbet və bəd əməllərindən dəli olan Maqbet və onlarca başqaları bizim
könlümüzü və vicdanımızı tarıma çəkməklə, hamımıza bir “katarsis” prosesi bəxş
edir. Bu dahinin hiperbolaları, allüziyaları adamı heyran etməklə yanaşı, həm də özü
və zaman barədə düşüncələrə dalmağa məcbur edir.
Şekspir istedadı Qədim Roma tarixinə də müraciət edir, onu dərindən bildiyinə
görə, bu ecazkar və həm də cinayətlərin baş alıb getdiyi məkanda baş verən ibrətamiz
hadisələri və ruhları, qılıncları ilə ona böyüklük bəxş etmiş şəxsiyyətlərin dünyasını
hərtərəfli araşdırır, onlara az qala ölməzlik bəxş edir. Son dörd əsrdə onun pyeslərinə
tamaşa edənlər, müqayiəsiz dühasının köməkliyi ilə yaranan iri zirvədən tarixin çox
maraqlı panoramasını seyr etməyə müvəffəq olur. Hər bir adamda buna görə Şekspirə
minnətdarlıq hissləri yaranır. Çox saydakı pyeslərində o, Roma adlanan bu qədim
dövlətin anatomiyasnın dəqiq təsvirini yaradır. Roma sözü güc, qüvvə mənasını verir,
uzun müddət ərzində bu dövlət həmin mənanı həqiqətən də doğrulmağı bacarmışdı.
Şekspirin Romada baş verən mühüm əhvalatlarla belə dərin tanışlığı, bu sahədə
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yalnız məşhur tarixçi Plutarxla müqayisə oluna bilər. XX əsrdə isə ədəbi istedadlar
barədəki buna bənzər tədqiqat işini fransız Andre Morua görmüşdür.
Cefri Çoser ilk dəfə ingilis dilində yazmağa başlamışdı, iki əsr sonra Şekspir bu
dildə müqayisəsi olmayan incilər yaratmışdır, öz bədii kəşfləri ilə dünya ədəbiyyatını
xeyli zənginləşdirmişdir. Şekspir dünyası olduqca genişdir və ona ağız büzənlər
güman etməsinlər ki, ağılsız cəhdləri ilə onu daraltmağa müvəffəq olacaqlar. Qoy
onlar unutmasınlar ki, həmin dünya heç də şaqren dərisi deyildir ki, vaxt keçdikcə
qısalsın, əksinə, Yer üzünün ayrı-ayrı xalqları mədəni inkişafa daha çox cəlb
olunduqca, Şekspirə məxsus planetin ərazisi daha da böyüyəcəkdir.
Lakin o demək deyildir ki, hamı Şekspiri sevir. L.N.Tolstoy Şekspirə olduqca
pis münasibət bəsləyirdi. “Hamlet”i kobud, mənəviyyatsız, mənasız əsər adlandırırdı,
Şekspirin təriflənməsini saxta hesab edirdi. Dahilər bir-birini sevməyə bilər, biz isə
hər ikisini sevməli, heç birini inkar etməməliyik. Tolstoyun bəyənmədiyi “Hamlet”
hələ də yaşayır, bizi düşünməyə məcbur edir. Bəlkə, minlərlə Hamlet vardır. Ancaq
onu da nəzərə almaq lazımdır ki, onların hər ikisi, Şekspir də, Tolstoy da dramın
universal qanunlarından çıxış edirdilər.
Şekspirin öz dövründə də onu bəyənməyənlər var idi və yəqin ki, bu. daim
insanı öz kölgəsi kimi onu müşayiət edən paxıllıqdan qidqlanırdı. Dramaturq rəqibi
olan Robert Qriin onu “an upstart crow” – “bambılı qarğa” adlandırmışdı. “Bambılı”
kəlməsini eşidəndə yaşlı müəllimlər güldülər, çünki otuz il əvvəl bir siyasi xadim
qeyri-ciddiliyinə görə bu “titul”u qazanmışdı. Lakin paxıl Qriin ədalətdən də
bütünlüklə uzaqlaşa bilməmişdi. Dahi dramaturqun soyadı olan Shakespeare sözünün
“nizəni sarsıdan” mənasından istifadə edərək, onu”ölkədəki səhnəni yeganə sarsıdan”
kimi qiymətləndirərək, bu mənanı verən “Shake-scene” ifadəsini işlətmişdi.
Əsrlər keçsə də, bu dahi dünya səhnələrini və ekranlarını sarsıtmaqda davam
edir. Şekspirin əsərləri hesabına bir sıra sənət adamları əlavə şöhrətə yiyələnə
bilmişlər. Kino rejissorları- amerikan Cozef Mankeviç, rus Qriqori Kozintsev, italyan
Franko Zefirelli, yapon Akiro Kurosava, “Kleopatra” filmində baş rolları oynamış
Elizabet Teylor, Riçard Barton, Reks Harrison, “Hamlet” filmində baş qəhrəmanın
obrazını yaratmış sovet aktyoru İnnokenti Smoktunovski, “Romeo və Cülyetta”
filmindəki yeniyetmə aktrisa Olivia Hassi böyük populyarlıq qazanmışdılar. Kurosava
“Kral Lİr”i yapon qaydasında təsvir edərək, “Ran” filmini yaratmışdı. ABŞ prezidenti
Abraham Linkoln da öz gələcək qatili, Şekspir pyeslərində baş rolları oynayan Con
Uilkis Butun səhnədəki oyununa heyran idi, ilk dəfə onu 1863-cü ildə “Mərmər ürək”
pyesində yaratdığı mərmər heykələ vurulmuş mifik sənətkarın obrazında, onun böyük
qardaşı, daha məşhur aktyor olan Edvin Butu isə “Hamlet” tamaşasındakı baş rolda
görmüşdü. XIX əsrin axırıncı rübündə tanınmış fransız aktrisası Sara Bernar teatr
səhnəsində Hamlet obrazını yaratmaqla daha da məşhurlaşmışdı. Şeksptrin əsərləri
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hətta tanınmayan sənətkarları da zirvələrə qaldırmışdı, axı istedadsızlar heç vaxt bu
pyeslərdə özlərini sınamağa cəsarət də edə bilməzdilər.
Şekspir uzun ömür sürmədi, 52 yaşında, anadan olduğu eyni gündə- 1616-cı
ilin 23 aprelində həyatdan köçdü. O, XVII əsrin ilk 15 ilini çox məhsuldar işləmiş, 15
məşhur pyesini yazmışdı. Əgər o, bir müddət də yaşasaydı, yəqin ki, dünya
ədəbiyyatını yeni incilərlə zənginləşdirərdi. Nəhəng yaradıcılığına görə sonrakı
nəsillər daim ona minnətdarlıq ifadə edirlər, biz də onlara qoşulmağımızla heç də səhv
etmirik, əksinə yalnız başqaları kimi onu düzgün qiymətləndirməyi bacardığımızı
nümayiş etdiririk.
Südabə xanım ekspromt qaydasındakı çıxışında ona ünvanlanan ittihamların
çoxuna cavab verməyə çalışdı, nitqini bitirəndə tələbələrin əksəriyyəti əl çalmaqla,
sevimli professorlarının mövqeyinə tərəfdar çıxdıqlarını bildirdilər.
Südabə Səfərli təhsil sahəsində tələbələrdən rüşvət alınmasına da dözə bilmirdi,
öz etirazını universitetin rəsmi dairələrinə açıqca bildirirdi. Həmin kateqoriyadan olan
müəllimlər isə onu lağa qoyurdular, Don Kixota, N. V. Qoqolun “Ölü canlar”
poemasındakı Manilova bənzədirdilər. Manilov təkcə ölü canlarla alver etmirdi, çayın
üzərindən körpü tikdirməyi arzulayırdı ki, kəndlilər onun üstündə mallarını satsınlar,
gölün üstündən də körpü tikdirmək istəyirdi. Südabə xanım anlayırdı ki, bu
anomaliyaya qarşı mübarizə aparmaq da çətindir və belə müəllimlərdən birinə
demişdi ki, əlbəttə, siz yaratdığınız və xeyli böyümüş bir sisteminizə arxalanırsınız.
Sizə mənim istifadə etdiyim teatr qılıncı təsir edə bilməz. Sizə yuxarıdan vurulmalı
olan balta lazımdır ki, bu dərdə bir əlac tapılsın. Rüşvətxorlar da narkomanlar kimidir,
əslində, bu xəstəlikdən sağalanlara rast gəlmək, Xəzərdə balina ovuna çıxmaq
kimidir. Bir sıra iri vəzifəli məmurlar ifşa edilib, cəzalarını çəkdikdən sonra iyrənc
günahlarını etiraf edib, bağışlanmalarını xahiş etmək əvəzinə, ədalət uğrunda saxta
mübarizlərə çevrilirlər. Bu, daim sərçələri məhv etməklə qidalanan quzğunun qəflətən
həmin quşcuğazın saxta müdafiəsinə qalxması təsəvvürünü yaradır.
Lakin rüşvətxorlara qarşı mübarizə başlanmışdır və nəticəsinə də böyük
ümidlər yaranmışdır. Uğurlu sonluğa hamı sevinəcəkdir, yuxarılar xalqın dəstəyindən
ilham alacaqdır. Əgər bu bəlanın qarşısı alınmasa, daha böyük fəsadlar meydana çıxa
bilər. Rusiyanın təcrübəsində ibrətamiz hallar mövcuddur. 1837-ci ildə Peterburqda
N.V.Qoqolun “Müfəttiş” pyesinin tamaşası göstərilirdi. Çar I Nikolay əyanları ilə
lojada oturmuşdu. Tamaşa bitəndə, pərdə salınanda alqışlar qopdu, çar da əl çalırdı. O
ayağa qalxıb, ətrafındakılara dedi:
– Sizin hər birinizə layiqli pay düşdü, ən böyük pay isə mənim özümə düşdü.
Professor Səfərli güman edirdi ki, universitetdəki rüşvətxorlar barədə yazılan
pyes tamaşaya qoyulsa, rektor da üzünü onlarla müəllimə tutub bu sözləri deyərdi.
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Çünki Rusiyanı dünyada biabır edən nümunə, bizim ölkəmizə qədəm qoysa, bu,
xalqımıza, dövlətimizə heç də şərəf gətirməz. Ona görə də xalqın böyük əksəriyyəti
bu bəlaya qarşı mübarizəyə tutarlı dəstək verməlidir. Uzun illər ərzində zibillənmiş
Avgi tövləsini Herakl, çayın məhvərini dəyişib, onun üstünə istiqamətləndirməklə bir
gündə təmizlədi.
O, rüşvətxorluğu nəzərdə tutaraq deyirdi:
– Sizin zibillə doldurmağa çalışdığınız məkanı da təmizləməyə belə bir iradə və
fərasət lazımdır və əslində, uyğun gələn xarakterik fəaliyyətin uğuruna şübhə etmirik.
Bəzi professorlar öz xoşagəlməz fəaliyyətlərini ört-basdır etməyə çalışır, buna üçün
ələ keçirdikləri titulları ilə iri bığları kimi fəxr edirlər. Bığı qırxmağa bir ülgüc bəs
elədiyi kimi, dövlətin möhkəm iradəsi ilə də sizin fəaliyyətinizə, pis əməllərinizə son
qoyula biləcəkdir.
Südabə xanım universitetin dəhlizində başqa fakultədə işləyən, savadsızlığı və
rüşvətxorluğu hamıya yaxşı məlum olan bir professorla rastlaşdı. Bu həmin adam idi
ki, arxasınca onu “dikbaş”, “həyasız qadın” adlandırmışdı, dünya ədəbiyyatına
sevgisinə görə isə onu “kosmopolit” yarlıkı ilə təltif etmişdi. Eşitmişdi ki, ölümünə
yaxın ərəfədə Stalin yeni repressiya dalğası yaratmaq üçün “kosmoplitism”ə qarşı
mübarizəyə başlatmışdı. Südabə xanım ötüb keçmək istədikdə, professor
həyasızcasına ona əlini uzatdı, az sonra əlini geri çəkməli oldu və hirsini soyutmaq
üçün uca səslə dedi:
– Keyfin necədir, ay kosmopolit alimimiz. Artıq bizi bəyənmirsən, tez-tez
İngiltərədə olursan, oranı su yoluna döndərmisən. Səni qınamıram, ay qınını dəyişən
bacım!
Südabə xanım onun belə hal-əhval tutmasından narazılığını gizlətmək üçün
dedi ki, adalar ölkəsinə su yolu ilə getmək heç də eyib deyildir. Əlavə etdi ki, yəqin,
məni adlandırdığınız sözün mənasını da bilmirsiniz. “Kosmopolit” yunan dilindən
gələn sözdür, “dünya vətəndaşı” deməkdir. Hətta qədim Romanın nəcib
imperatorlarından biri, böyük filosof Mark Avreli qürurla yazırdı ki, “Bir Antonim
kimi (mənsub olduğu sülalənin adı belə idi) mən romalıyam, ancaq bir insan kimi mən
özümü dünya vətəndaşı hesab edirəm”. Siz mənə bu titulu verməklə layiq
olduğumdan da daha yüksəklərə qaldırırsınız, buna görə sizdən yalnız razı qalmaq
olar.
Elm və təhsil idarəsini öz votçinanız, şəxsi malikanəniz hasab edirsiniz.
Əllaməlikləriniz hədd tanımır. Korrupsiyanın alovlu plazması təhsili öz əsarətinə alır,
bu fəaliyyətinizlə hətta öyünürsünüz də. Siz güman edirsiniz ki, qanunların sizə
aidiyyəti yoxdur. Qanuna məhəl qoymamaq pis nəticələrə gətirib çıxarır. Elə güman
etməyin ki, bu sizin ixtiranızdır. XIX əsr Almaniyasında kansler Otto fon Bismark da
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qanuna məhəl qoymaması ilə lovğalanırdı. Mənəvi əcdadı II Fridrix kimi o da nə
Allaha, nə şeytana inanırdı. Yeri gələndə dövlət prinsiplərinə də məhəl qoymurdu.
ABŞ-dakı alman partiyasının lideri, çox milyonluq var-dğvləti olan Şurtsun
Almaniyada olduğunu bildikdə, onunla görüşməyə can atdı. Şurtsun üzərində isə
Bismarkın doğma vətəni olan Prussiyada ölüm hökmü var idi. Buna baxmayaraq
kansler tapşırdı ki, ona çatdırsınlar ki, “Şurts kimi adamlar üçün qanun
yazılmamışdır.” Bismark Berlində ona nahar verdi, naharda hökumətin üzvləri olan
nazirlər iştirak etmişdi. Nahardan sonra təkbətək danışığında ona dedi ki, “Siz mənim
yoldaşlarımı gördünüz və eşitdiniz, belə eşşəklərlə mən Almaniyanı idarə etməli və
yaratmalıyam.” Hökumət sədri öz silahdaşları olan nazirləri belə kobud qaydada
təhqir etməyi də özünə rəva bilmişdi. Ona görə də sizin tikanlı sözlərinizdən
incimirəm.
Bismark alman xalqı üçün çox şey etmişdi, Fransa üzərində asanlıqla qələbə
çalmış, Almaniyanı vahid dövlət kimi birləşdirmişdi. Lakin onun militarizm ənənəsi
zəhərli meyvələr verdi, I Dünya müharibəsinin və II Dünya müharibəsinin bədnam
təşəbbüskarları olan kayzer II Vilhelm və fürer Hitler on milyonlarla insanın həyatını
itirməsinə, əsasən Avropanın şəhər və kəndlərinin viran qalmasına, görünməmiş
aclığın yaranmasına səbəb oldular. Bismarkın mirası Almaniyanın özünə çox baha
başa gəldi.
Qanunlara məhəl qoymamaq, rüşvətxorluq dövlətə, ölkəyə böyük yara vurur.
Onların miqyası böyüdükcə mübarizənin uğuruna inam zəifləyir. Yadıma bir Çin
pritçası düşür. Çindəki keçmiş illərin birində adamlar və meymunlar bir qəfəsə
salınmış və qəfəsin ağzı bağlanmışdı. Açar isə meymunun əlində idi. Adamlardan biri
meymunu aldada və açarı əlinə keçirə bilir. Lakin o, açarı əlinə götürən kimi özü də
meymuna çevrilir və qəfəsin qapısını aça bilmir. Rüşvətxorlar da, bədbəxtlikdən öz
ətrafındakıları da bu xəstəliyə yoluxdururlar. Dünənə qədər normal insan olanlar
eybəcər meymunların güclü təsiri ilə özləri də, onların nümulərindən qidalanaraq
bənzər meymunlara çevrilirlər.
Südabə xanım qəflətən üzə çıxan ittihamlarından sonra professorun təhqiramiz
sözünə cavab vermək istədi:
-Hal-əhval tutanda mənimlə bərabər özünüzü də yerli faunanın bir nümayəndəsi
kimi təqdim etdinizsə, mən incimirəm, yəqin ki, həmin növü siz özünüzə totem qəbul
etmisiniz, nəslinizin başlanğıcı hesab edirsiniz. Məni də öz tayfanızın üzvlüyünə
keçirmək istəyirsinizsə, mən traybalizmin qəti əleyhdarı olsam da, bu məqamda
tayfanızın imicinə, inancına, əcdadlarınızın rəmzi bünövrəsinə xələl gətirmək
istəməzdim.
Professor bu sözlərin çoxunu anlamırdı, ona görə də narazı qaydada dedi:
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– Məşədi İbad demişkən, o qədər qəliz danşırsan ki, heç nə başa düşmək olmur.
Görərsən, bu qəlizlik gec-tez sənin axırına çıxacaqdır.
Südabə xanım:
– Xeyir-duanıza görə sizə böyük minnətdarlıq düşür. Əlinizə fürsət düşsəydi,
mənə cəhənnəmin doqquz dövrəsini göstərərdiniz.
– Yoxsa elə bilirdin ki, səni qələbəmizdən sonra Şuşanın dolamalarına, sonra da
Cıdır düzünə dəvət edəcəyəm.
Südabə xanım dedi:
-Şuşa hökmən azad olacaqdır. Mən də çoxları kimi görüşünə çoz darıxdığım bu
müqəddəs məkana gedəcəyəm. Şuşa bizim üçün milli məbədə çevriləcəkdir. Oraya
minlərlə, yüz minlərlə azərbaycanlı gedəcəkdir ki, uzun illərin həsrətindən sonra öz
doğma qızını bağrına bassın, onun hərarət saçan ağuşuna qısılsın. Məkrli bələdçilərə
də ehtiyac olmayacaqdır.
Sonra Südabə xanım təlcə öz kolleqasına deyil, onun təmsil etdiyi mənfur
cəbhəyə ünvanlanan ittihamlarını dilə gətirdi, bunları deməyə bir imkan axtarırdı, indi
həmin fürsət ələ düşmüşdü:
– Sizin alicənablığınıza az-çox bələdəm. Mənə hörmətdən uzaq münasibətinizə
də dözərəm. Bircə elmə divan tutmayın. Siz xalqımızı da kastalara bölməyə cəhd
edirsiniz. Elmi adlar layiq olub-olmasına məhəl qoyulmadan paylanır, özü də yaxın
adamlara, klan üzvlərinə. Ona görə də bilik tələb olunan yerdə, elm məbədində bəzən
cəhalət baş alıb gedir. Buna son qoyulmalıdır. Çində isə buna hələ bizim eradan əvvəl
III əsrdə son qoyulmuşdu. Mərkəzləşdirilmiş Çin dövlətinin ilk imperatoru olan Tsin
Şi Huan-di bütün irsi aristokrat titullarını ləğv etdi, əslində, qanun qarşısında bütün
vətəndaşları bərabərləşdirdi. İmperator hətta öz oğlanları və qardaşları üçün də
istisnalığa icazə verməmişdi, onları sadə adamlar səviyyəsinə endirmişdi. Təsadüfi
deyildir ki, imperator Şi Xuan-di buna qədər hökmdar mənasını verən ənənəvi “van”
titulundan da imtina etmiş, özünü yuxarıdakı qaydada “Qütb ulduzu” mənasını
bildirən, ərəblər sonralar buna Quteyba deyirdilər, yeni titulu seçmişdi. Bu ölkədə iki
min il bundan əvvəl dövlət idarəçiliyində “meritokratiya” sisteminə keçilmişdi, bütün
ölkədə aşağıdan yuxarı imtahanlar keçirilir, biliyinə görə seçilənlər dövlət vəzifələrinə
götürülürdü. Sadə kəndli oğlu da öz qabiliyyətinə görə imperator sarayında işləyə
bilərdi, beləliklə, “ləyaqətlilərin hakimiyyəti” prinsipi meydana gəlmiş və öz real
ifadəsini tapmışdı. Meritokratiyanın prinsiplərini, qəribə də görünsə, nağaraya
bənzətmək olar. Nağara yeganə musiqi alətidir ki, heç vaxt başqa cür, fərqli, saxta səs
çıxarmır.
Onların tikanlı dialoqu beləcə başa çatdı.
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Südabə Səfərli bir elm adamı kimi xalqın maariflənməsini vacib vəzifə hesab
edir, bunun üçün kitabım, mütaliənin böyük əhəmiyyətini qeyd edirdi. Dahi yazıçılar
öz ölkələrində kitabın yayılmamasının, mütaliənin aşağı səviyyədə olmasını böyük
milli bəla hesab edirdilər. Bu məqsədlə o, A.P.Çexovun XIX əsrin sonunda yazdığı
iki hekayəsini misal gətirirdi. Qəflətən əyalət şəhərində varlanan bir adam kitab
mağazası açdı ki, öz həmyerliləri savadlansın. Paytaxtdan çoxlu kitablar alıb gətirdi.
Üç ay ərzində mağazanın qapısını açan olmadı, tək-tək buraya gələnlər isə başqa
məişət malları axtarırdılar. Bir azdan o, mağazasında sənaye malları satmağa başladı,
kitabları piştaxtanın altında gizlətdi. Kitabları saxlamağın özü də çətinlik
törətdiyindən, bu bilik daşıyıcılarını ədəd ölçüsü qaydasında deyil, çəki ilə, özü də bir
pudunu qəpik-quruşa satdı.
Digər hekayəsində isə Çexov bir qocaman müəllimi təsvir edir, bu adam son
otuz ildə bir kitab və ya qəzet oxumaması ilə lovğalanır. Keçmiş şagirdlərinə də
tövsiyə edir ki, romanları və qəzetləri oxumağa vaxt itirməsinlər. Yazıçı öz
ölkəsindəki savadsızlığı, bilik mənbəyi olan kitaba pis münasibəti ifşa edir. Təəssüf
ki, XXI əsrin əvvəlində bizim ölkəmizdə də Rusiyada xeyli əvvəl baş verən hallara
rast gəlmək olur, kitab, jurnal hörmətini itirmiş bir əşyaya çevrilmişdir.
Professor Səfərli barama qurdu kimi milli mədəniyyət yuvasında gizlənməyi də
səhv hesab edirdi. Xalqımız daim yad təsirlərə məruz qalsa da, öz mədəniyyətinin
karkasını, özünəməxsusluğunu qoruyub saxlaya bilmişdir. Müasir dövrdə hasar çəkib
onu qorumaq da ağılsızlıqdır. Mədəniyyət küləyi sərhədlər tanımır, beton sədləri də
ötüb keçə bilir. Bir elm adamı kimi mən istəyirəm ki, bütün ölkələrin mədəniyyət
küləyi mənim qapımda da mümkün olduğu qədər sərbəst əssin. Lakin mən istəmirəm
ki, öz gücü ilə o məni yıxsın, bizi milli dəyərlərimizdən ayrı sala bilsin. Heç kəs
istəməz ki, özünü başqasının evində çağırılmamış qonaq kimi, dilənçi və ya qul kimi
hiss etsin. Öz evimizdə rahat yaşamaqla yanaşı, qapılarımızı məhbəs qapısı kimi beş
yerdən bağlamamalıyıq. Bunu təbliğ edənlər isə bizim mədəni inkişafımıza, onlar
bunu başa düşməsələr də, əslində, mane olurlar.
Onu daha çox əsəbiləşdirən isə küt, biliyə heç bir həvəsi olmayan tələbələr idi.
Onlar yaxşı oxuyanlara, çalışqan tələbələrə pis vərdişin daşıyıcıları kimi baxırdılar.
Südabə xanım bütün tələbələrini biliklərə yiyələnməyə çağırırdı və qeyd edirdi ki,
bilik Allaha məxsusdur. Daim vətənpərvərlikdən, vətənə sevgidən dəm vuranlar ancaq
öz dövlətinin layiqli vətəndaşları olmaları naminə heç bir cəhddə bulunmurlar. Onlar,
dünya ədəbiyyatına və rusların “qızıl dövr” adlanan XIX əsr poeziyasına və nəsrinə
olan müraciətləri süngü ilə qarşılayır, bunu milli hisslərə zərbə kimi
qiymətləndirirdilər. Kvazivətənpərvərlik isə həqiqi vətənpərvərliyə əks olmaqla, onu
kölgədə qoyur. Onlar milli ədəbiyyatımızı üfürüb şişirdilən hava şarlarına, dirijabllara
çevirmək istəyirlər. Qədim və zəngin milli ədəbiyyatımıza yaxşı bələd olmadıqları
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halda, mübahisəyə girişir, özlərinin primitiv mövqeyini həqiqətin sonuncu həddi kimi
qələmə verməyə çalışırlar.
Südabə xanım izah edirdi ki, biz layiq olanlarla fəxr etməliyik, aşağı səviyyəli
əsərləri isə etalon səviyyəsinə qaldırmamalıyıq. Bizim şairlərin yaradıcılığı Avropada
da populyarlıq qazana bilmişdi, hətta onun nümunələrinin oğurlanması faktları da
vardır. Məsələn, Tiflisdə şagirdi olmuş alman Bodenşted Mirzə Şəfi Vazehə həcv
şəklində məqalə həsr etdiyi halda, onun şeirlərinin Almaniyada çap etdirdikdən sonra
çox yaxşı qarşılandığını görüb, oğurluq edərək, sonrakı nəşrlərində onları öz adına
çıxmışdı.
Nizamidən sonrakı yeddi əsr ərzində ədəbiyyatımız poeziya hesabına şöhrət
tapmışdı, nəsrimiz isə XIX əsrdən başlayaraq inkişaf etmişdi. Bu, ümumən Şərqə xas
olan bir əlamətdir ki, poeziya daim üstün mövqedə olmuşdur və şairlər böyük nüfuz
sahiblərinə çevrilmişdilər. Ümumiyyətlə, təhsildə mühafizəkarlıqdan qaçmaq
lazımdır, ədəbi irsə də tənqidi yanaşmalıyıq.
O, tələbələrinə deyirdi ki, siz dünya ədəbiyyatı nümunələrindən faydalansanız,
milli ədəbiyyatı daha sox sevər və anlayarsınız. Primitivliyi isə göylərə qaldırmağa
ehtiyac yoxdur. Bir küt tələbəni bu sözlər çox əsəbiləşdirdi, o, yerindən qalxıb dedi
ki, bizim təkcə üç Süleymanımızın yazdıqları sizin təriflədiyiniz ingilis, bəlkə də,
bütün dünya ədəbiyyatına dəyər. Sizə bunları demək artıqdır. Axı siz onları
tanımırsınız.
Südabə xanım gülümsünüb, dedi:
– Yəqin, siz Süleyman Sani Axundovu, Süleyman Rəhimovu və Süleyman
Rüstəmi nəzərdə tutursunuz. Onlar müəyyən xidmətləri olan yazıçılardır, lakin
klassikliyə onları yüksəltmək, xatirələrinə yalnız pis hörmət nişanəsi ola bilər. İstər
“Qaraca qız”, istər “Ağbulaq dağlarında” əsərləri, istərsə də “Ana və poçtalyon” şeiri
bizim ədəbiyyatımızın inciləri hesab olunsalar, biz öz mədəniyyətimiz barədə xoşa
gəlməyən rəy yarada bilərik. Sizə görə onlara bənzəyənləri tapmaq, yəqin ki, çətindir.
Guya ki, onların hər səhifəsi, bütün yer nemətlərindən də yuxarıdır, hər bir sətirində
bir geniş üfüq açılır.
Tələbə qeyzlə dedi:
– İstehzanızı sevdiyiniz ingilislərə saxlayın. Bizim böyük yazıçılarımızı dərk
etmək üçün, onlara yuxarıdan aşağı baxanlar bir nəfər kimi universitet
auditoriyalarından uzaqlaşdırılmalıdır, bizim ədəbiyyatımızın saf sulu bulağını çirkab
arxlarından aşağı tutanlar, öz yanğılarını da o çirkab suyu ilə yatızdırmalıdırlar.
Südabə Səfərli:
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– Nə eybi var, biz gedərik, cəhaləti təbliğ edənlər gələr və siz də razı qalarsınız.
Ancaq bundan millətin faydası nə olacaqdır, mən bilmirəm. Çünki proqnoz vermək
müşkül məsələdir. Bircə onu deyə bilərəm ki, elmə, biliyə bəzilərinin cahil
münasibətinin özü də müvəqqəti hal xarakteri daşıyır. Bu da ötüb, keçəcəkdir,
bütünlükdə bəşəriyyət ona ümid bəsləyir ki, ağılsızlıqlara qarşı gedən mübarizədə elm
hökmən qələbə çalacaqdır.
Zəng professorla mübahisə edən tələbə arasında dialoqa son qoydu.
Südabə xanım özünə qapılanda, ağır suallar ona əziyyət verirdi. O
xoşbəxtdirmi? Bu suala birmənalı cavab vermək onun üçün çətin idi. O artıq elmlər
namizədi, dosent olanda, 28 yaşında ailə qurmuşdu, ölkədə tanınan inşaatçı mühənis
Hüseyn müəllimə ərə getmişdi. Onlar bir məclisdə tanış olmuş, tanışlıq dostluğa
çevrilmiş, daha hərarətli münasibət yarandıqda, nikahları baş tutmuşdu. Hüseyn
müəllim Leninqradda təhsil almışdı, tikinti nazirliklərində yüksək vəzifələr tutmuşdu.
Müstəqillik dövründə tikinti-quraşdırma işləri özəl şirkətlərə keçdiyindən Hüseyn
müəllim bu şirkətlərdə bir qədər işlədikdən sonra Arxitektura Komitəsində şöbə rəisi
təyin olunmuşdu.
Südabə xanım şəhərdəki tikinti-abadlıq işlərində baş verən qaydasızlıqlara görə,
arxitektorları, öz ərini də tənqid edərək deyirdi ki, yaxşı ki, Parisin, Vyananın və
Venetsiyanın tikinti-abadlıq işlərini sizin kimilərə tapşırmayıblar, yoxsa həmin
şəhərlərin monumental abidələrinin heyranedici gözəlliklərinə də ağır zərbə dəyərdi.
Onlar evlənəndə əri altı yaş ondan böyük idi, bu, Napoleonla Jozefinanın nikahı
vaxtlarındakı yaş fərqinə bərabər idi, Jozefina gələcək məşhur ərindən altı yaş böyük
idi. Ona görə də Hüseyn müəllimə zarafatla “şalvar geyinən Jozefina” deyirdi və əri
də bu zarafatdan incimirdi.
Hüseyn müəllim isə arvadına, o, ağ sifətli olduğuna, dərisinin bəyaz rənginə
görə Qalateya deyirdi, bu söz yunanca “süd kimi ağ” mənasını verir. Qalaktika,
Qalatasaray və Qalata körpüsü də bu sözdən yaranmışdı, arvadının adını bildirən
sözün kökü də buna uyğun gəlirdi. Əsas səbəb isə Piqmalionun ağ mərmərdən
yaratdığı Qalateya heykəli idi. Heykəltəraş öz tişəsindən çıxan əsərə necə
vurulmuşdusa, allahlardan ona nəfəs verməyi xahiş etmişdi. Qalateya canlı qıza
çevrildi və Piqmalion öz məhəbbətinə qovuşmaq arzusuna nail oldu.
Hüseynlə Südabənin övladı yox idi. Toylarından üç il sonra Südabə xanımın
döşündə süd vəzində qorxulu bəd şiş əmələ gəlmişdi, vaxtında müalicəsinin üstünə
düşülmədiyindən, elmi işlə gərgin məşğul olması səhhətinə adi bir qayğı göstərməsini
də yaddan çıxarmışdı, şişin götürülməsi, uşaqlığın da çıxarılması ilə müşayiət
olunacaqdı və bu əməliyyat ağır xərc hesabına başa gəlməli idi. Gənc ailə ağır
problemlə üzləşməli olmuşdu, elə bir çıxış yolu da yox idi. Birdən Hüseynin yadına
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ölkədəki böyük nüfuza malik olan mühüm iş adamı düşdü. O, hüquq elmləri doktoru,
professor idi, hamı onu bu adla tanıyırdı. Hüseyn tələbə vaxtı onunla Leniqradda tanış
olmuşdu. Həmin vaxt o, oradakı məşhur dövlət universiteyinin hüquq fakultəsində
oxuyurdu. Azərbaycanlı tələbələr onun haqqında xoş sözlər danışırdılar, yaxşı
oxuduğunu, güləşlə məşğul olduğunu deyirdilər, daha çox isə vətənpərvərliyini və
səmimi olmasını tərifləyirdilər.
Hüseyn onunla bir neşə dəfə görüşmüşdü, lakin tanışlıq dostluğa
çevrilməmişdi. Deyirdilər ki, o, öz yerlilərindən başqa, əslən Leninqraddan olan
tələbələrlə də dostluq edir. Bir qrup yoldaşı ilə isə idman məşqlərində daha da
yaxınlaşmış, onların arasında sıx dostluq yaranmışdı. Universiteti bitirdikdən sonra
aspiranturaya daxil olmuş, namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, sonra elmlər
doktoru və professor titulunu da qazanmışdı. Leninqradlı yaxın dostu isə siyasi
fəaliyyətlə məşğul olmuş, qısa müddətdə Sankt-Peterburq meriyasında rəhbər işə irəli
çəkilmişdi. Sonra fəaliyyətini Rusiya Federasiyası hökumətində mühüm vəzifələr
tutmaqla davam etdirmiş, karyera pilləsi ilə zirvələrə yüksəlməyi bacarmışdı. Onun da
köməkliyi ilə, birinci növbədə isə öz qabiliyyəti ilə professor Rusiyada uğurlu biznes
qura bilmişdi. Qısa müddətdə böyük var-dövlətə sahib olmuşdu, doğma
respublikasındakı bəzi varlı adamlardan fərqli olaraq o, qazandığı sərvəti vəzifə
hesabına, rüşvət almaq nəticəsində deyil, qanuni sahibkarlıq yolu ilə əldə etmişdi.
Azərbaycanda isə yalnız xeyriyyəçiliklə məşğul olurdu, ona müraciət edənlərə
mümkün olduğu qədər kömək əlini uzadırdı. Bütün xərcləri öz üzərinə götürərək, bir
yaşlı ziyalını Almaniyada əməliyyat etdirməklə, onu ölümün pəncəsindən qurtara
bilmişdi. Bu qaydadakı xilaskar rolunu dəfələrlə oynamışdı.
Hüseyn arvadının səhhəti ilə əlaqədar çətinliyə düşəndə çıxış yolu tapa
bilmədiyindən, nəyahət professora müracət etməyi qərara aldı, lakin Südabəyə bu
barədə heç nə demədi. Özü kimi keçmiş kasıb tələbə indi böyük imkanlara və təsir
göstərmək gücünə malik idi. Lakin tərəddüd edirdi, düşünürdü ki, bəlkə heç yadında
da qalmamışam. Nəyahət onun şəhərin mərkəzindəki sadə görkəmli ofisinə gəldi.
Əvvəllər mühüm vəzifələrdə işləmiş köməkçi onu gülərüzlə salamladı. Professor isə
Hüseyni sadəcə tanıdığı adam kimi deyil, yaxın bir dostu kimi qarşıladı. Onun bura
gəlməsinə görə özünü qınaması da artıq arxada qalmışdı. Professor Leninqradı, bəyaz
gecələri, Peterqof fəvvarələrini yada saldı, son vaxtlar Ermitajda bir daha olduğunu
söylədi. Sonra Hüseyn müəllimin vəziyyəti ilə maraqlandı. Hüseyn isə çəkinmədən
onun yanına iri xahişlə gəldiyini bildirdi və düşdüyü çətinliyi ona çatdırdı.
Professordan öz böyük təəccübünə səbəb olan bir cavab aldı, o, belə bir fikir irəli
sürdü ki, Moskvada Onkologiya mərkəzində əməliyyat aparılması daha yaxşı olardı,
lakin uçuşla bağlı xəstəliyin mürəkkəbləşməsi təhlükəsini nəzərə alaraq, əməliyyat
burada da aparıla bilər. Əlavə etdi ki, mən Moskvadan buraya ən yaxşı mütəxəssisləri
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dəvət edə bilərəm. Bütün xərcləri isə mən öz üzərimə götürürəm Yaxşı ki, mənə
müraciət etmisən, çətin anda biz bir-birimizə kömək etməli, dayaq olmalıyıq.
Hüseyn müəllim çaş-baş qalmışdı, ona münasibətdə professor alicənablığın əsl
zirvəsində olduğunu nümayiş etdirdi. Həm də o, çox səmimi idi, ağılasığmayan
mehribanlıq göstərirdi. Ona görə də minnətdarlıq etməyə də söz tapmırdı. Professor
onu qabaqladı, dedi ki, əməliyyat uğurlu keçdikdən sonra xanımınla səni öz
restoranıma qonaq dəvət edəcəyəm.
Hüseyn müəllim evə qayıdanda onun sifətindən sevinc yağırdı, Südabə heç nə
başa düşmürdü. Əri ona bugünkü görüşü bütün təfərrüatı ilə danışdı. Bunları
eşitdikdən sonra arvadının qarşıdakı əməliyyatdan qorxusi xeyli azaldı və ürəyində bu
böyük mərhəmət sahibinə minnətdarlıq etməyə başladı.
Professor öz vədlərinə artıqlaması ilə əməl etdi. Moskvadan dəvət olunmuş
cərrahların Bakıda qalmalarının və əməliyyatın bütün xərclərini ödədi. Qonaqlar
evlərinə yaxşı sovqatla yola salındılar. Bu alicənab insanın köməyi ilə Südabə xanım
xərçəngin caynaqlarından xilas oldu.
Əməliyyatdan sonra bu gənc ər-arvadın övlad sahibi olmaq istəkləri yalnız arzu
şəklində qala bildi. Onlar Hüseyn müəllimin qohumlarından birinin uşağını götürüb
saxlamaq istəsələr də, hali olduqları özgə ailələrin bu sahədəki mənfi təcrübəsi onları
həmin fikirdən çəkindirmişdi.
Ailə daxilindəki münasibətlərə gəldikdə, Südabə ərindən razı idi, o, yumşaq
xasiyyətli adam idi, mübahisə etməyi sevmirdi, aralarında kiçik narazılıq baş verəndə
də, hətta mərhəmətli qaydada günahı öz üzərinə götürürdü və söz-söhbət də yoxa
çıxırdı.
Südabə xanımın zəif cəhəti onun qısqanc olması idi. Bəlkə də, bu, onun
zəhmətə həddən artıq özünü həsr etməsindən irəli gəlirdi, tanınmış mütəxəssisə
çevrilmə asan başa gəlmirdi, çoxlu işləmək, ağır zəhmətə qatlaşmaq lazım gəlirdi.
Ona görə də o, çox vaxt evdə tək qalırdı, bəzən hətta çox məşğul olduğuna görə ad
günlərinə də əri ilə birgə getməkdən imtina etməli olurdu.
Hüseynin hər addımını izləyirdi, onsuz bir dəqiqə də olsun yaşaya bilmirdi. Hər
şeydə bütün gücü ilə ərinin xoşuna gəlməyə çalışırdı, elə bil ki, öz şəxsi arzusunu
həyata keçirmək bu qadına müyəssər olmamışdı. Bəlkə də, bu onun uşağının
olmaması, bu məsələdə özünün günahkar olması ilə əlaqədar idi. Ərinin sifətindəki
kiçik bir təbəssüm parıltısını görməyi umurdu, ondan hətta əhval-ruhiyyəsinə müsbət
təsir göstərəcək hansısa bir yarımsöz gözləyirdi. Əri bunu sezdikdə və onun
arzuladığını etdikdə. arvadı xoşbəxt adama çevrilirdi. O,ərinə ağır xəstəyə qulluq edən
adam kimi baxırdı. Hüseyn müəllim otağı tərk edəndə, arvadının tənhalığa
dözmədiyindən agah olduğundan ona yazığı gəlirdi. Əri ilə hər görüşdən sonra elə bil
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ki, bu qadın utancaqlıq keçirirdi, canlanırdı, qərara gəlirdi ki, nahaq yerə həyəcan
keçirirmiş. Bu sevinc anında pianonun arxasına keçir, sevdiyi Azərbaycan
mahnılarından popurri ifa edirdi.
Lakin birdən onun sevinci yoxa çıxırdı, özündən asılı olmayaraq göz yaşları
yanağında damlalanırdı. Əri hətta ona laqeydlik göstərəndə də, bütünlüklə onu
qınamamağa çalışırdı, qorxurdu ki, onların nikahı pozula bilər, əri kiməsə vurula
bilər, onsuz da şübhələnmişdi ki, Hüseyn işdəki katibə qıza müəyyən maraq göstərir.
Ən sevindiyi anlar isə ərinin onu tərifləməsi olurdu, bunu öz ünvanına deyilən bütün
təriflərdən ən yüksəyi hesab edirdi. Onu tənqid edənlər çox olduğu kimi, onun elmi və
bədii yaradıcılığına valeh olanlar da, bədxahlarından heç də az deyildi. Əri musiqi
ifasına da tərifli söz deyirdi, bu isə qadına xeyli təskinlik bəxş edirdi.
Mart ayının ikinci yarısında Hüseyn müəllimlə Südabə xanım universitetin bir
professorunun qızının toy məclisinə getməli idilər. Südabə xanım gözəllik salonuna
gedib saçını qaydaya saldırmışdı. Hər ikisi toyda başqalarından fərqlənməmək üçün
yaxşı geyinmişdilər. Hüseyn müəllim təzəcə tikdirdiyi tünd mavi rəngli kostyumda idi
və italyan qalstukunun xüsusi gözəllik verdiyi ağ köynək geyinmişdi. Axşam saat 7də küçəyə düşdülər ki, maşına oturub, toyun keçirildiyi şadlıq evinə getsinlər. Əri
qabaqda gedirdi, arxada gedən Südabə xanım birdən binanın divarına söykənmiş bir
cavan qızın ağladığını gördü və ona tərəf getdi. Qızın nəyə görə ağladığını soruşdu,
lakin cavab ala bilmədi. Bu vaxt əri yaxınlaşıb maşının gözlədiyini dedi. Südabə
xanım ərinə dedi ki, mən gedə bilməyəcəyəm, bu qıza, yəqin ki, nəsə bir kömək
etmək lazımdır. Hüseyn narazı şəkildə ondan ayrılıb, maşına əyləşdi və çıxıb getdi.
Südabə xanım qızın başını sinəsinə sıxıb, yenə soruşdu:
– Qızım niyə ağlayırsan? Mən sənə nə kömək edə bilərəm?
Qız yavaş eşidilən səslə dedi:
– Hamiləyəm. Küçədən keçərkən qarnımda bərk ağrı hiss etdim, qorxdum ki,
uşağı itirə bilərəm.
Südabə xanım gördü ki, hamı onlara baxır, ona görə də qızın qoluna girib,
mənzilinə apardı. Mətbəxdə ona çay süzdü və hamilə olduğuna görə süfrəyə ət xörəyi
qoydu. Qız ac olduğundan utancaqlığını kənara atıb, xörəyi iştahayla yeməyə başladı.
O, bir qədər özünə gələndə, Südabə xanım yenə sorğu-suala başladı.
– Niyə belə qorxmuşdun? Yəqin, ərinin hirslənəcəyini nəzərə almışdın.
Qız yavaşca dedi:
– Ərim yoxdur.
Südabə xanım çaş-baş qalmışdı. Onda, bəlkə, bu bədbəxt qızı zorlayıblar,
ondan da hamilə qalıb. Ona görə də məsələdən tam agah olmaq üçün soruşdu:
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– Bəs uşağın kimdəndir? Ərindən boşanmısanmı?
Qız bu mərhəmətli qadının suallarını cavabsız qoymağın nəzakətsizlik
olduğunu başa düşüb dedi:
– Xanım, bu, uzun məsələdir, mən surroqat ana olmağa hazırlaşıram.
Südabə xanım təəccübünü gizlədə bilməyib, əlavə bir sual verdi:
– Nə surroqat ana? Buna səni məcbur edən nədir? Səninlə xeyli söhbət edirik,
adını da bilmirəm. Mənim öz adım Südabə xanımdır.
– Adım Ruhiyyədir. Hamiləliyim də bir çox hadisələrlə bağlıdır, mən onları
sizə danışmasam, heç nə aydın olmayacaqdır. Surroqat ana olmağımın səbəbi isə
ailəmizin ehtiyac içərisində yaşamasıdır. Digər mühüm səbəbi isə mənim Yusif
müəllim adlı bir alicənab kişi ilə tanış olmağım və onun mənə ata məsləhəti verməsi
oldu. O adamı mən özümün xilaskarım hesab edirəm. İcazə versəniz, onunla
tanışlığımı və bədbəxtliklərimi ona nağıl etməyimi sizə heç nəyi əlavə etmədən
danışaram.
Südabə xanım razılaşmalı oldu.

Yusif müəllimlə Ruhiyyənin görüşü
Ruhiyyə bir dəfə səhər tezdən şəhərin mərkəzindəki bağdan keçərkən, uzun
boylu, nazik şalvarda və yarımqol köynəkdə olan yaşlı bir kişi həmin keçidə qədəm
qoymuşdu, qızın tələsdiyini görüb, ona yol vermək qaydasında əl ilə istiqaməti
göstərdi. Qız özünü itirən kimi oldu, geri dönüb dedi ki, siz yaşlısınız, yol sizinkidir.
Kişi heç nə demədi, yenə əlinin jesti il ona yol verdiyini təsdiq etdi. Ruhiyyə məəttəl
qalmışdı, ilk dəfə idi ki, ona belə hörmətlə yanaşılırdı, özü də yaşlı bir kişi tərəfindən.
Ona görə də ani olaraq bu kişi ilə yaxından tanış olmaq qərarını verdi:
– Mən sizinlə yaxından tanış olmaq istəyirəm, əgər mümkünsə.
– Buna ehtiyac varmı?
– Sizi deyə bilmərəm, mənim ehtiyacım vardır.
– Əgər belədirsə, onda telefonumu yazın, zəng edin, görüşərik. Ancaq mən
bağda və küçədə sizinlə görüşə bilmərəm. Keçmiş və indiki tələbələrim sizinlə məni
bir yerdə görsələr mənim haqqımda artıq möhkəmlənmiş fikirlərini dəyişə bilərlər
Yalnız öz evimdə görüş baş tuta bilər.
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Sonra o, telefon nömrəsini dedi, Ruhiyyə vaxt itirmədən öz telefonuna nömrəni
yazdı və sonra kişinin telefonuna zəng gəldi. Cavab vermək istəyəndə, Ruhiyyə dedi
ki, mən zəng etmişdim ki, sizdə də mənim nömrəm qalsın. Əslində isə yoxlamaq
istəmişdi ki, bəlkə, yeni tanış olduğu adam onu səhv bir nömrə vermişdir.
Kişi ədəb-ərkanla dedi:
– Məni adım Yusif müəllimdir. Dövlət Universitetində professoram. nəzəri
fizika kafedrasının müdiri işləyirəm. Bir neçə gün şəhərdə olmayacağam, səfərim var,
İngiltərədən gələn dostumla və onun ailəsi ilə birlikdə təbiət qoynuna çıxacağıq.
Ruhiyyə onun özünü təqdim etməsinə çox sevindi, əlavə etdi:
– Yaxşı ki, evinizdə görüşəcəyik. Əla intim oyunlarla, sizi məmnun edəcək
romantika ilə də məşğul olarıq.
Yusif müəllimə bu cavan və gözəl qızın şeytan baxışları da heç xoş gəlmədi,
özünü onun bu həyasız sözlərini eşitməmiş kimi göstərdi, ancaq sözlər tam aydın və
pıçıltıya bənzəməyən qaydada, bir qərər də əda ilə deyilmişdi. Qız özünə güvənən
qaydada dedi:
– Mənim adım isə Ruhiyyədir. Mənim yaşımdan ikiqat əvvəl bu adda mahnı
çox dəbdə imiş, yəqin xatırlayırsınız.
Qız həyasızlığını davam etdirirdi, bu onların arasındakı yaş fərqinə işarə idi,
Anlatmaq istəyirdi ki, sevinməlisən ki, belə cavan qızla kef çəkəcəksən. Yusif
müəllim onunla tanışlığına peşiman olsa da, bunu qıza sezdirmədi. Onlar ayrıldılar,
Ruhiyyə belə qənaətə gəldi ki, yəqin o, səhər gəzintisinə çıxmışdır.
Beş gündən sonra Ruhiyyə həmin nömrəyə zəng vurdu və Yusif müəllimin
səsini eşitdikdə sevincək dedi:
– Ruhiyyədir, sizin yeni tanışınız, bağda yol verdiyiniz qız.
Yusif müəllim:
– Səsindən tanıdım. Yəqin, görüş üçün zəng etmisən. Şənbə günü axşam saat 7də mən binanın həyətində sizi gözləyəcəyəm. Ünvanımı sizə mesaj kimi
göndərəcəyəm, mərkəzdədir, tapmaq çətin olmayacaqdır.
Ruhiyyə deyilən vaxtda binanın qarşısındakı meydanda dayanmış Yusif
müəllimə yaxınlaşdı və ərklə əlini uzatdığından o, bu əli sıxmaq məcburiyyətində
qaldı.
Liftlə Yusif müəllimin mənzilinə qalxdılar və ev sahibi qızı mətbəxə dəvət etdi.
Özü çay süzüb, qonağına təklif etdi və soyuducudan tort çıxartdı və süfrəyə boşqab,
çəngəl-bıçaq qoydu. Ruhiyyə tortu yeyə-yeyə çay içirdi. Qonaqlıq hər şeyin yaxşı
olacağından xəbər verirdi. Artıq o, doymuşdu və təcrübəli peşə sahibi kimi mətbəxi
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tərk edib, yataq otağına tələsdi ki, özünü qarşıdakı intim yaxınlıq əməliyyatına
hazırlasın. O, paltarını soyunmuşdu, tam lüt idi, çılpaq bədənini yeni müştərisinə
göstərmək istəyirdi ki, necə gözəl btr qızla tanışlığından daha da şad olsun.
Birdən qonşu otaqdan Yusif müəllimin yaxşı eşidilən səsi gəldi, deyəsən, o
artıq qonaq otağında idi.
– Yataq otağımı təftiş etməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da dul kişinin mənzili
səliqəsiz olur. Gəl bura, bir az söhbət edək.
Ruhiyyə hələ də ümidini itirməmişdi, yaxınlığın baş tutacağına əmin idi.
Görünür, qızla söhbət etmək də yaşlı kişi üçün şəhvəti coşdurmağın hansısa bir
vasitəsidir. O, paltarını geyinib, qonşu otağa keçdi. Ev sahibi ayağa qalxıb, nəzakət
qaydasında ona oturmaq üçün stul göstərdi. Bu vaxt o, Ruhiyyəyə dedi:
– Hər şey mənə aydındır, məşğuliyyətin də mənə bəllidir. Elə güman etmə ki,
mən sənin peşənə təəccüblə yanaşıram. Yox, belə deyildir, fahişəliyin özünün də uzun
tarixi vardır. İnsanlar qrup halında cinsi əlaqələrdən uzaqlaşdıqdan, monoqamiya
bərqərar olduqdan sonra fahişəlik meydana gəlmişdir, bəlkə də, əkinçi peşəsindən də
qədimdir. F. Engelsin “Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi” əsərində
yazdığına görə, Ermənistandakı anait məbədlərində rahibələr ilk dəfə bədənlərini
açıqca satmağa başlamışdılar ki, məbədin xərcləri bu yolla ödənilsin. İlahə Anaitə
pərəstiş üçün müqəddəs fahişəlik ümumən xarakterik xüsusiyyət hesab olunurdu.
Qədim Romada fahişəlik qanuni xarakter daşımaqla, əxlaqsız qadınlar lisenziya
əsasında fəaliyyət göstərirdilər. XVII əsr Venetsiyası Avropanın erotik mərkəzi hesab
olunurdu. Saçlarını qızılı rəngə boyamış kurtizankalar dünyanın hər tərəfindən buraya
gəlmiş kişi cinsindən olanlara əyləndirici bədən xidməti göstərirdilər. XVIII əsrdə
İtaliyada dəbə düşmüş və İspaniyada daha geniş yayılmış ərli zadəgan qadınları
müşayiət edən çiçibeylər, əslində, həmin qadınlara məşuqluq etməklə məşğul
olurdular. Cəmiyyət də bunu adi hal kimi qəbul edirdi. İndi də Avropanın və Asiyanın
bir çox ölkələrində fahişəlik qanuni əsasda olan fəaliyyət növü hesab olunur.
Bədbəxtlikdən ölkəmizdə də əxlaq pozğunluğu nümunələri az deyildir, bizim fahişə
qızların Dubayda, başqa ərəb şəhərlərində belə qanunsuz işlə məşğul olduqlarına görə
həbs edilmələri faktları vardır.
Sonra ona sual verdi:
– Nə vaxtdan bu yola düşmüsən?
Ruhiyə özünü itirmişdi, bu kişi elə danışır ki, elə bil ki, onu çoxdan tanıyır,
həyat dolanbaclarıma da, davranışıma da tam bələddir. Ona görə də hər şeyi ona örtbasdır etmədən, tam dəqiqliyi ilə danışmağı qərara aldı. Lakin onun istintaqının
məqsədi qıza heç də aydın deyildi. Bu sözlərlə söhbətinə başladı:
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– Üçüncü ildir ki, əxlaqsızlıqla məşğul oluram. Ehtiyac məni bu yola saldı.
Digər köməkçi səbəblər də mövcud idi. Mən uzaq dağ kəndində doğulmuşam. Kəndin
yaxınlığındakı meşədəki palıd ağacları mənə nağıllardakı nəhənglər kimi görünürdü.
Digər xatirəm isə bəzi səslərlə əlaqədar idi, səhər işıqlaşmamış cırcıramaların,
qurbağaların və yerli xoruzların səsi bizi yuxudan oyadırdı, elə bil ki, onlar vokal
müsabiqəsində bir-biriylə yarışırdılar. Atam ailəsi ilə birlikdə bir müddət Rusiyanın
cənubunda yaşamışdı, sonra doğma kəndinə qayıdıb, orada mühasib işləmişdi.
Doqquz yaşım olanda o, vərəmdən öldü. Heç kəs bizə kömək etmək istəmirdi.
Əmilərim bizə, tanımadıqları adam kimi baxırdılar. Dayım isə kəmağıl idi, aldığı
pensiyanı araq almağa xərcləyirdi. Anam iki qız uşağını da götürüb Bakıya gəlmişdi.
Ətraf qəsəbələrin birində qoca bir arvadın evində kirayənişin yaşayırdıq. Anam küçə
alveri edirdi, günəbaxan tumu, qovurulmuş fındıq, bazardan aldığı qozu və limonu
satmaqla məşğul olur, bizi yarıac dolandırırdı. 14 yaşımda ona kömək etmək üçün
mən də alver etməyə başladım. İkimizin qazancı yaşayışımızı az da olsa
yaxşılaşdırdı. Mən anama və bacıma çox yaxın idim, axı kasıb adamlar bir-birinə sıx
bağlı olurlar.
Mən artıq yeniyetməlik dövrünü keçmişdim, qıza çevrilmişdim. Bədənimdəki
gözoxşayan simmetriya və proporsionallıq fiqurama bir gözəllik, harmoniya verirdi.
Bunu mənə təkrar-təkrar deyirdilər. Sifət cizgilərim də cəzibədarlıq qəbul etmişdi.
Vaxtilə çirkin ördək balası olan qızcığaz gəlinliyə hazırlaşan bir füsunkarlıq
qazanmışdı, qu quşuna çevrilmişdi. Alver edənlərin çoxu məhz nəyisə seyr etmək və
az da olsa söhbət etmək üçün mənə yaxınlaşırdı. Oğlanlar, hətta yaşlı kişilər
gözəlliyimin tərənnümü qaydasında mənə saxta təriflər yağdırırdılar, məndə aldadıcı
təsəvvür yaradırdılar ki, guya mən təkcə paytaxtda, heç ölkədə də deyil, hətta dünyada
ən gözəl qızam. Bu ucuz tərifləri, boğazdan yuxarı deyilmiş sözləri mən həqiqət kimi
qəbul edir, həyat tərzimə uyğun gəlməyən ambitsiyalarla yaşayırdım. Bir dəfə çox şit
danışığı ilə məni dəng edən oğlan dedi ki, təəccüblüdür ki, belə gözəl qız Bolivudda
filmlərə çəkilmək əvəzinə, küçədə çərəz satmaqla məşğul olur. Onun sözü o qədər də
dərin olmayan ağlıma batdı, bir müddət Mumbaya, Bollivuda getmək arzusu ilə
yaşadım. “Bakıdan guya yeni Ayşvariya Ray oraya gələcəkdir ki, ən bahalı filmlərə
çəkilsin” xülyası beynimi tərk etmirdi. Bir azdan bu xülya da səhər dumanı kimi yoxa
çıxdı. Çünki başa düşdüm ki, doğma torpağın bir ovucu özgənin hətta bir pud
qızılından qiymətlidir.
Sonra başqa bir dilavər oğlanla tanış oldum, onun anası saz, söz sənəti
diyarından olduğundan, oğlan da dil boğaza qoymayıb, məni tərifləyirdi və dərdimdən
az qala dəli olduğunu, öldüyünü söyləyirdi. Sonra o, ciddi görkəm alıb deyirdi ki, mən
səninlə evlənmək, ailə qurmaq istəyirəm, bizim çoxlu övladlarımız olacaqdır və onlar
gözəllikdə sənə oxşamaqla dünyanın qeyri-adi uşaqları olacaqlar. Mən bir ziyalı
kişidən Bernard Şou barədə eşitdiyimi ona təkrar etdim. İrland yazıçısı Nobel
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mükafatına layiq görüldükdən sonra Amerikadan olan bir qadın ona məktub
göndərərək, onunla evlənməyi təklif etmişdi. Bunu belə bir arqumentlə
əsaslandırmışdı ki, bizdən olan uşaq ağılda sənə, gözəllikdə isə mənə oxşasa,
dünyanın ən nadir insanı olacaqdır. Şou ona cavab vermişdi ki, birdən tərsinə oldu,
uşaq ağılda sənə, gözəllikdə mənə oxşasa, o, dünyanın ən bədbəxt adamı olacaqdır.
Ona görə də mən sənin təklifinlə razılaşa bilmərəm. Yazıçı həmin xəyalpərvər
xanımdan yaxasını qurtara bilmişdi. Mənsə hansısa bir çıxış yolu tapa bilmirdim.
Düzü, həm də ərə getmək, kasıblıqdan uzaqlaşmaq istəyirdim.
Oğlan da məndən əl çəkmirdi, şirin dilini rep oxuyanlar kimi kəsmirdi. O, mənim
qəlbimi ovsunlaya bildi və mən də onu sevməyə başladım. Mən ona nişanlım deyə
müraciət edirdim. O, qonşu küçədəki ərzaq mağazasında satıcı işləyirdi, bəzən məni
ucuz şokolad konfetinə qonaq edirdi. Güman edirdim ki, ona ərə gedəndən sonra isti
şokolad gölündə üzəcəyəm. Bir gün mənə dedi ki, dostum ikimizi evinə qonaq
çağırıb. Mən getmək istəmədiyimi bildirdikdə, o dedi ki, dostum məndən
inciyəcəkdir, hökmən getməliyik.
Şənbə günü axşam onun dostunun kirayə yaşadığı birotaqlı evə getdik, dostu
bizi mehribanlıqla qarşıladı. Stolun üstündə bir şərab butulkası və üç stəkan, bir kiçik
tort qutusu qoyulmuşdu. Biz yeməyə başlamaq istəyəndə nişanlımın dostunun
telefonuna zəng gəldi. Onu işə çağırırdılar, özü belə izahat verdi və bizi tək qoyub
getdi. Nişanlım ikimizə şərab süzdü, mən içə bilmədiyimi deyib, tortdan yedim. O,
tez-tez içib, butulkanı boşaltdı, ya sərxoş olmuşdu, ya da özünü sərxoş kimi
göstərirdi. Durub arxadan məni qucaqladı və dodaqlarımdan sora-sora öpdü. Sonra o,
koftamın düymələrini açdı və məni soyundurdu. Çılpaq şəkildə çarpayıya uzandırdı,
öpüşləriylə məni əzizləməyə başladı. O, bir ovçu instinkti ilə hərəkət edirdi, ov
quşunun yaxınlaşmağının vaxtının çatdığını hiss etmişdi. Sonra o, məqsədinə çatmaq
üçün istədiyi işi gördü.
Mən yuxudan ayılan kimi oldum, qızlığımın, bəkarətimin itirilməsini özümə
vurulan ağır zərbə kimi qəbul etdim və gələcəyimə xəyanətimə görə özümə nifrət
etməyə başladım. Ruhiyyə adlı qız artıq öyündüyü gözəlliyinin də qürubunun baş
verdiyini gördü. Öz günahım da az deyildi, axı bir müddət odla oynamışdım. Panikam
getdikcə böyüyürdü. Uzun müddətli flirtimiz, mazaqlaşmamız belə nəticələndi, qorxu
mənim halıma hakim kəsildi, qaçmaq, yox olmaq, torpağın altına girmək istəyirdim.
Nişanlım mənim vəziyyətimə görə təlaş keçirmirdi, axı hər şey mənim özümün
razılığım ilə baş vermişdi. O, məni qınamağa, məzəmmət etməyə başladı:
– Niyə mütəəssir olursan? İlk gecəni də mənə həsr edəcəkdin, hesab elə ki, biz
toyumuzu qabaqladıq. Toyu tezləşdirməliyik ki, gözləmədiyimiz bir şey baş verməsin.
Xeyir işimizi ən yaxşı şadlıq evlərindən birində keçirəcəyik.
Ruhiyyə söhbətinə davam etdi:
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– Sadəlövh bir qız kimi mən onun dediklərinin hamısına inanırdım, bu
hadisədən çox qorxsam da, qarşıdakı toyu gözləyirdim. Bir həftə keçməmiş,
nişanlımın anası mənə yaxınlaşıb və Ruhiyyə olub-olmadığımı soruşdu. Sonra gül
ağzını açdı:
– Ay ləçər, ay fahişə! Mənim oğlumu toruna salmaq istəyirsən. Onu
görməyəcəksən, oğluma nişan da qoymuşam. Əgər bir də mənim oğlumun adını
çəksən, səni qorxulu xəstəliyi yayan əxlaqsız qız kimi həbs etdirəcəyəm.
Nişanlımın anası istədi mənə əl qaldırsın, yaxındakılar ona mane oldular, qadın
məni söyə-söyə, adımı ən təhqiramiz ifadələrlə adlandıra-adlandıra çıxıb getdi.
Bizim yaşadığımız qəsəbə kiçik olduğundan, kəndə xas olan xarakterik
xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayırdı. Məni söyən, təhqir edən arvadın mənə
ünvanlanan lənətlərindən çox vaxt keçməmiş hamı hali idi. Hətta o, şayiə yaydırmışdı
ki, mən SPİD xəstəsiyəm, məni izolyasiya etməsələr, bütün qəsəbənin kişilərini bu
xəstəliyə yoluxdura bilərəm. Onun bu iyrənc iftirası öz işini gördü, mənim alverim
sıfıra yaxınlaşdı, anamın da alveri xeyli azaldı.
Mən böyük dərd içərisində idim. Arzusu ilə yaşadığım toy tamamilə yaddan
çıxmışdı. Nişanlım adlandırdığım satıcı oğlanla mənim nikaha girmək şansım artıq
hər ikimizin birgə Kanaveral burnundan raketlə Aya səyahət etmyimizə bərabər ola
bilərdi.
Nişanlı adlandırdığımın anasının söyüşləri boş yerdə yaranmamışdı. Mən
əvvəlcə xırda mazaqlanmaqla kifayətlənirdim, sonra isə bütün dünyamı itirdim.
Bunların hamısı acizliyimə və sadəlövhlüyümə görə baş verdi. Günahkar özüm idim,
gərək sayıqlığımı itirməyəydim. Mən ona inanmışdım. Heç kəsə inanmamaq isə
həyatın özünün qanunudur. Qorxu məni bürüdü, bir andaca yox olmaq, torpağın altına
girmək barədə həyata keçməyən istək məni boğurdu. Çox arzu edirdim ki, bir də
onunla qabaq-qabağa gəlməyim. Ağlayırdım, düşünürdüm, sonra yarı təsəlli, yarı
özünü ittiham xatirinə bu fikrə gəldim ki, bu, öz taleyimdir, həyatla apardığım
uğursuz mübarizənin yeni bir bəndi, mənə çatan acı töhfəsidir.
Mən ilk dəfə gerçəkliyi bütün çılpaqlığı ilə gördüm. Başlıca nəticə bu oldu ki,
özümə vurğunluq səfehliyinə birdəfəlik son qoydum. Ağır zərbə hesabına mən
dünyanın bütün sirlərinə yaxınlaşdım. Tək ağlımda deyil, bədənimdə də titrəməyə
səbəb olan soyuq külək əsməyə başladı, elə bil ki, bədənimin bütün məsamələri
şaxtanı qəbul etmək, məni dondurmaq üçün açılmışdı. Məni ildırım vurmuşdu, bu
andan sevincimə səbəb olan hər şey yoxa çıxmışdı, qeybə çəkilmişdi. Artıq heç bir
şey, hətta günəş belə mənim qanımı isidə bilmirdi. Deyirlər ki, şaxta da qızdırır.
Ancaq mən bunu da hiss etmirdim. Sonralar bədbəxtliyimin üzərinə yeniləri əlavə
olundu.
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Yapon yazıçısı Akutaqavanın kitabında oxuduğum söz yadıma düşdü: “İnsan
həyatı cəhənnəmin özündən artıq cəhənnəmdir”. Belə bir fikir vardır ki, su həmişə
özünə yol tapır, hərəkətini dayandırmır. Bədbəxtlik də belədir, dayanmır, bir
səhnəsinin arxasınca daha qorxulusu gəlir. Həyat özünün dişli təkərləri ilə səni
əzməyə başlayır, dişlər bədənə çox iri iynələr kimi sancılır.
Mən həm də çıxılmaz vəziyyətdə idim, ailəmizə aclıq üz verə bilərdi. Bir
müddət sonra küçədən evimizə dönəndə, bahalı maşından düşən bir kişi qabağımı
kəsdi və dedi:
– Gözəl qız, səni restorana, sonra isə ürəyin istəyən kimi əylənməyə dəvət
edirəm. Əyləncə xidmətinin də xərci bütünlüklə və artıqlamasilə ödəniləcəkdir. Biz
dostluğumuzu sonra da davam etdirə bilərik.
Yazıq Ruhiyyə dilemma qarşısında qalmışdı, ac ailə və olduqca faydalı təklif.
Söhbətini davam etdirdi:
- Ehtiyac öz qanunlarını diktə edir və ona görə də bu imkanlı kişinin təklifini
rədd etməyib, maşınına əyləşdim. Beləliklə, biabırçılıq odisseyamın bünövrəsi
qoyuldu. Zərurət hansısa bir məqsədə çatmaq üçün ona müvafiq olan vasitələri
seçməyi tələb edir. Mən də belə zərurət qarşısında qalmışdım, acizlik göstərdim,
ancaq bunu özümdən daha çox anama və kiçik bacıma görə etdim. Əslində, başqa
yolum da yox idi. Özümü lənətləyir, lakin həm də təskinlik tapırdım ki, onların və
özümün ac qalmağımıza artıq imkan verməyəcəyəm. Susuzluqdan yanan adam çirkli
gölməçənin də suyunu içir. Afrika savannalarında quraqlıq dövrü başlayanda vəhşi
heyvanlar palçıqlı suyu da içməyə məcbur olur. Mən də oxşar vəziyyətdə idim. Kimsə
məni məzəmmət edə, lənətləyə bilər, ancaq heç kəs şəraitinin də çox ağır olduğunu
nəzərdən qaçırmamalıdır.
Ruhiyyə dedi:
– Mən özümə bəraət qazandırmıram, ancaq öz övladını öldürən qatil ata da
cəzasını yüngülləşdirmək üçün məhkəmədə ən sərsəm yollarla cinayətinə azacıq da
olsa haqq qazandırmağa çalışır. Özümü təmizə çıxarmaq üçün nələri uydursam da,
əlahəzrət fakt göz qabağındadır, mən əxlaqsızlıq yoluna düşmüşəm, “gecə kəpənəyi”,
fahişə adlanıram. Məni belə tanıyırlar.
Musiqidən başı çıxanlar isə bizi “traviata”adlandırırdılar, bu, italyan dilində
“yıxılmış”, “azmış” mənasını verir. Cüzeppe Verdinin məşhur operası da belə adlanır.
Özümü mən insan deyil, insan zibili hesab edirəm. Heç bir ən qəddar hakim də
müttəhimini belə ağır sözlərlə “mükafatlandıra” bilməzdi.
Sonra öz peşələrinin məlum olmayan sirrləridən söhbət açdı:
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– Siz mənim vəziyyətimi bir andaca bildiniz, öyrəndiniz, məni sorğu-suala
tutdunuz. Ona görə də peşəmizin, bəlkə də, sizə məlum olmayan çətinliklərindən,
əslində, dəhşətlərindən danışmaq istəyirəm, güman edirəm ki, belə açıq-saçıqlığa görə
məni qınamayacaqsınız.
Biz cəmiyyətin ən köməksiz, müdafiəsiz üzvləriyik, əslində, çox fağır
bəndələrik. İstənilən adam bizi təhqir edə, söyə bilər, çünki biz həyatın dibində
məskunlaşan fərdlərik. Yəqin ki, yuvadakı ağzı sarı ətcəbala körpə quşları
görmüsünüz, onlar yaşamaq üçün yumurtadan çıxmışlar, ancaq köməksizdirlər,
hərəkət edə bilmirlər, yuvadan yıxılsalar, yerə çırpılıb ölə bilərlər, anaları gec gəlsə,
aclıq onları məhv edə bilər. Biz onlardan o qədər də fərqlənmirik. Faşistlər
Almaniyada yaşayan yəhudiləri paltarlarının döşündə “David ulduzu”nun sarı parça
nişanını gəzdirməyə məcbur edirdilər ki, onlar “arilərdən” fərqli olduqlarına görə
tanınsınlar. Bizdə də ömrümüz boyu zəiflik nişanəmiz olan ağzımızın sarısı getmir,
yəhudiləri fərqləndirən ulduz kimi, peşəmizin ruhumuza hopmuş əlamətlərinə görə
hamıdan fərqlənirik. Bizi təhqir etmək, döymək, çolaq etmək, hətta öldürmək də elə
bir çətin iş deyildir. Çünki cəmiyyət bizə parazitlər kimi baxır, parazitlərin ölümü isə
adamları ən azı xəstəliklərdən qoruyur.
Əxlaqsız qadınların başının üstündə daim yaşa dolmaq, cazibədarlığı itirmək,
qocalmaq timsalında Damokl qılıncı durur. Tiran Dionnisinin pritçasında o, at
tükündən asılmışdı, bizi isə yalnız təsadüf adlanan nazik sapdan asılmış qılınc məhv
edə bilər. Hətta fahişələri qətlə yetirənlərin nə vaxtsa ağır cəza aldığı heç kəsə məlum
deyildir.
Ruhiyyə bəlkə də ilk dəfə görüşdüyü bu kişiyə hər şeyi danışmaq istəyirdi, axı
heç kəs onun həyatına belə maraq göstərməmişdi, dərdini, faciəsini anlamağa cəhd
etməmişdi. Ona görə də peşələri və özü haqqında heç nəyi gizlətmək, ört-basdır etmək
istəmirdi. Danışdıqlarının ona necə təsir edəcəyi, özü haqqında onun hansı bir fikrə
gələcəyi də məlum deyildi. Bu cəhətləri də nəzərə almadan, fürsətdən istifadə edib,
ürəyini boşaltmaq istəyirdi.
Söhbətinə davam edərək dedi:
-Bu yola düşən cavan qızlar üçün də başqa təhlükə mövcuddur. Yaponiyada
yaşlı geyşalar patronlarının, məşuqlarının hesabına yaxşı dolanırlar, hətta firavan
yaşayanları da vardır. Çünki təkcə kimonoya iri məbləğdə pul xərclənməlidir.
Xüsusən geyşa şagirdləri, həm də artıq myəyyən hazırlıq görmüş maykolar isə az qala
yarıac həyat sürürlər, onların qazancı geyşa evinin sahibəsindən asılı olur, bu
sahibələr də xəsislikləri ilə seçilir, həmin yazıq qızlara məvacib kimi qəpik-quruş
verirlər. Bizdə bu rolu sutenyorlar oynayır, onlar fahişəliyə təzə başlayanlara çox az
pul verirlər, hətta onları müştərisiz qoymaq yolu ilə ac qalmağa məcbur edəcəkləri ilə
də hədələyirlər.
29

Siz Hindistandakı kastaların mövcudluğuna bələdsiniz. Ən aşağı kasta şudra
hesab olunur. Onlardan da aşağı olanlar kasta adlanmasalar da, “toxunulmazlar”dır –
hindlilər onlara “çandalan”, Hindistanda ingilis dilində isə “untouchable” deyirlər,
onlar əsasən insan cəsədlərini yığmaqla məşğul olan peşə sahibi kimi tanınırlar.
Toxunulmazlarla müqayisədə şudraları da nisbətən bəxtəvər saymaq olar, çünki onlar
hansısa bir işdə işləyirlər. Toxunulmazların elə dəstəsi vardır ki, onlar gündüz gözə
görünsələr, onları öldürərlər. Ona görə də onlar gündüz küçəyə çıxmırlar, yalnız gecə
işləyirlər. Biz də toxunulmazlar kimi, təhqirdən qorxub gündüz şəhərə çıxmaq
istəmirik. Axşamlar fəaliyyətə başlayırıq, bəlkə ona görədir ki, bizə “gecə kəpənəyi”
deyirlər.
Fahişəliyə, bu ordunun əsgərlərinə sizin də nifrətlə baxmaq haqqınız vardır. Bu
yola düşənlər sürünü korlayan axsaq düyələr hesab olunurlar. Biz onsuz da bədbəxtik,
cəmiyyətin münasibəti isə özümüzü hətta insan saymağımızı da bizə çox görür.
Yusif müəllim bu qızın etirafına diqqətlə qulaq asdı, ona yazığı gəldi və özü də
daxil olmaqla başqalarını məzəmmət etməyə başladı ki, niyə bizim bu bədbəxtlərdən,
onların ağır həyatından lazımınca xəbərimiz yoxdur. Əgər bir xəstəlik bizi daxildən
dağıdıb məhv edirsə, biz ona niyə fikir vermirik, niyə cəmiyyətin bu bədbəxt
seqmentinin mövcudluğuna gözümüzü yumuruq. Qızın danışığında məntiq güclü idi,
görünür mütaliəsi, maraqlanmağı hesabına bəzi biliklərə də yiyələnə bilmişdir.
O, Ruhiyyəyə dedi:
– Mən başa düşürəm. Sən heç də xoş günün, güzaranın nəticəsində bu yola
düşməmisən, ancaq müəyyən xəstəliyə görə bu yola düşənlər də olur. Mən sənin
söylədiklərinə rus yazıçısı A.İ.Kuprinin“Çuxur” (“Яma”) povestindən tanış idim,
lakin öz şəhərimizdə də belə əhvalatların geniş mövcudluğundan hali deyildim. Ancaq
mən də eşitmişdim ki, bizim qızlar müəyyən pul məbləği müqabilndə ərəb turistlərinə
bədən əyləncəsi göstərməklə onların qızmış şəhvətlərini söndürməklə məşğul olurlar.
Sən iki böyük səhvini etiraf etdin, bu səhvlər isə səni uçuruma apardı. Bu hadisələr
baş verəndə sən özünü kəmağıl kolibri kimi aparmısan.”Kəpənək effekti” deyilən bir
məfhum vardır, elə düşünmə ki, təkcə sizin peşəyə aiddir, yox, daha gəniş sahəni
əhatə edir. Bu vaxt edilən hərəkət başqa yerdə, güman edilməyən qaydada öz
nəticəsini göstərir. Sonrakı nəticələri heş ağlına da gətirməmişdin, yalnız fəlakətlə
üzləşdikdə hər şey sənə agah oldu.
Ruhiyyə etiraz etməyə söz tapmırdı, günahlarını gizlətsə də xeyri olmayacaqdı,
onlardan qaçmaq mümkün deyildi. Başını aşağı salıb, azacıq eşidilən qaydada dedi:
– Sizinlə tanışlıqda da özümü pis apardım, peşə davranışıma xas olan qaydada
hərəkət etdim, axı bizim iş, adamları tanımağımızı da kütləşdirmişdir, qarşımıza çıxan
digər cinsdən olan hər bir adama erkək kimi, potensial müştəri kimi baxırıq. Axı
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ticarətçi də malını satmaq üçün hər cür dona girir, xüsusən də bu, keyfiyyətsiz mal
olanda. Ona görə də mənim üzrxahlığımı qəbul edin, bundan sonra mən ehtiyatlı
olmalıyam, hamıya eyni gözlə baxmamalıyam. Ancaq gözlərimizi qınamaq da
ədalətsizlik olardı, onlar daim axtarışda olduğundan çəp baxanlara çevrilmişdir. Çəp
gözdən isə dəqiqlik ummaq ağılsızlıqdır.
Sonra Yusif müəllimə dedi ki, nişanlım adlandırdığım mənə ağır zərbə vursa
da, özü də ağ günə çıxmadı, evləndi, uşağı oldu, bir az bundan əvvəl eşitdim ki,
Nabranda dənizdə batıb ölmüşdür. Bir dostuna iri məbləğdə borcu var imiş, bir qrup
oğlanla həmin adam onu plyajda çimməyə aparıbmış, sahildən guya usağa üzəndə bu
hadisə baş vermişdir.
Ruhiyyə peşələrinə məxsus problemlərin üzərinə qayıdaraq, dedi ki, digər
çətinliklərlə də üzləşməli oluruq. Təcrübəsiz, əxlaqsızlıq yoluna düşmüş yeniyetmə
qızlar, xüsusən onlardan gözə baxımlıları bir qədər sonra sutenyorların diqqətini cəlb
edir və onlar, bu iyrənc adamın hörümçək toruna düşməkdən yayına bilmirlər. Axı
suda batana nəinki balıqlar, hətta suiti də qənim kəsilir. Mən də belə bir əclafın
tabeliyinə düşdüm, mənə özünün samurayı deyirdi, çünki samuray daim ağasının
qulluğunda olmalı, hər tapşırığına itaət etməlidir. Lazım gəlsə, onun yolunda könüllü
qaydada seppuku icra etməklə ölümə də getməlidir. Satqınlıq, onun barəsində kiməsə
məlumat vermək ölümlə cəzalandırıla bilərdi. O, özü mənə başa salmışdı ki, həyatım
yalnız ondan asılıdır, onun başına bir iş gəlsə, mən tam hüquqsuz, ağası olmayan bir
adama, yaponlar, ona ronin deyirlər, çevriləcəyəm. Peşəmizin eybəcər cəhətlərinə
həm də sutenyordan qorxu da əlavə olunmuşdu. Azacıq itaətsizlik əmək haqqının
kəsilməsinə, döyülməyə və daha ağır cəzalara səbəb ola bilərdi. Yanan evdə alova
bürünmüş adamı, uçan divarlar da bir tərəfdən əzir.
Ruhiyyə göz yaşlarını saxlaya bilməyib dedi:
– Sutenyor bizi vəhşicəsinə istismar edirdi, müştəridən aldığımız bütün məbləği
ona verir, əvəzində bizə qəpik-quruş qaytarırdı. Kiçik bir narazılığımızı hiss edəndə
sifətini dəyişirdi, özünü məşhur təmsildəki it damına düşən canavar kimi aparırdı,
bizim namimizə hətta hər kəslə vuruşmaq barədə “qurd andı” içməyə hazır olduğunu
bildiridi. Qorxurdu ki, onun bizi əsarətdə saxladığını hansısa yüksək vəzifəli bir
müştəriyə çatdıra bilərik. O, bizi samuray itaətinə öyrətdiyinə görə, onu da mən
Yaponiyadakı geyşa evinin olduqca xəsis sahibəsinə bənzədirdim. Sahibə evinə
yığdığı adamlara – nisbətən az dərəcədə maykolara, dözülməz qaydada isə geyşa
şagirdliyinə yenicə qəbul olanlara qəddarlıqla yanaşırdı. Geyşalar isə nisbi də olsa
müstəqil idilər. Çünki geyşalara vurulanlar, onların patronları meydana gəlirdi, onlar
bahalı kimono geyinir, bahalı maşında gəzir, məşuqlarının hesabına firavan həyat
sürürdülər, ev sahibəsi də bu cəhəti nəzərə alaraq onlardan çəkinirdi.
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Geyşa şagirdləri isə bu peşəyə yiyələnmək üçün təhsil və tərbiyə aldıqları
müddətdə, əslində, qul həyatının “firavanlığı” ilə tanış olurdular. Onlar, demək olar
ki, yarıac həyat sürürdülər, yeganə təskinliklərini arzularında, geyşa olmaq ümidində
tapırdılar. Bir neçə ildən sonra onlar təhsildə uğur qazandıqda, geyşaya namizədlik
fazasına – mayko kastasına keçirdilər. Maykolar həyat tərzinə görə yeniyetmə
şagirddən yaxşı mənada, geyşadan isə pis mənada fərqlənirdilər, çünki əvvəlki miskin
həyatla vidalaşalar da, hələ tam firavan həyata qədəm qoya bilməmişdilər.
Ruhiyə əlavə etdi ki, sutenyor bizi heç mayko silkinə də keçirmək istəmirdi,
yalnız kiməsə varlı müştəri tərəfindən bir neçə dəfə seçilmək kimi uğurlu şans
meydana gəldikdə, həmin qızla insan kimi rəftar etməyə başlayırdı, qorxurdu ki,
həmin vəzifə sahibinə şikayət çatdırıla bilər.
Ruhiyyə söhbətini qurtaranda, dərindən ah çəkdi, özü də hiss etmədən göz
yaşları yanaqlarına axıb, onların parlaqlığını azacıq soldurmuşdu. Yusif müəllim hiss
etdi ki, bu bədbəxt qız cavan olsa da, qoca adamların həyatına uyğun gələn dəhşətli
anlardan keçmişdir. Onun tutduğu yola heç cür haqq qazandıra bilməzdi, lakin
insanlıq nöqteyi-nəzərindən onu qınamaq, məhkum etmək də düzgün deyildi. Əgər
buğdanı dəyirman daşları əzib, una çevirirsə, bunda yazıq dəni günahkar saymaq
olarmı, axı o öz istəyi ilə bu daşların arasına düşməmişdir. Şərait də Ruhiyyənin
təbiətini amansızcasına əzmişdi, tam sağlam bir gənc qızı “şikəst qoca qadına”
çevirmişdi. Yüsif müəllimin bu qıza yazığı gəldi, bu xüsusiyyət isə yalnız alicənab
insanlara xasdır. Hətta nifrət etdikləri adamları, düşmənlərini də, bədbəxtlikləri,
onlara bəslədikləri nifrətdən böyük olanda nəinki onları bağışlayırlar, hətta öz kömək
əlini uzatmağa da tələsirlər.
Ona görə də bu bədbəxt qızı başa düşdüyünü etiraf etdi. Əlavə etdi ki, heç bir
çıxış yolu olmayanda, əlacsızlıqdan adam ağlasığmayan tədbirlərə də əl atır. Tarix
bizə bu barədə sənin seçiminə heç cür bənzəməyən nümunələr də verir. Bakirə qız
zindanda acından ölən atasını, özü barədəki ölüm cəzası təhlükəsinə da məhəl
qoymadan fədakarlığı hesabına onun üstünü kəsmiş ölümdən xilas edir. Mən böyük
flamand rəssamı Paul Rubensin Ermitajda nümayiş etdirilən tablosuna əsaslanıram,
əsər “Pomalı qızın ata sevgisi” adlanır. Tabloda arıq, ordları batmış qoca kişinin
cavan qızın dolğun döşünü əmdiyi təsvir olunur. Qədim romalı patritsi Kimon
rəqibləri tərəfindən zindana salınıb, ac saxlanırdı. Qızı Peroya onula görüşməyə icazə
verilsə də, dustağa hansısa qida vermək qadağan idi. Qız növbəti dəfə məhbəsə
gələndə atasının acından ölüm ayağında olduğunu gördü, başqa əlac tapmadığından
bakirə döşünü çıxarıb atasının ağzına tutdu. Kişi döşü sormağa başladı və onun südü
hesabına özünə gəldi. Möcüzə baş vermişdi, bakirə qızın döşlərində süd əmələ
gəlmişdi. Roma qanunlarına görə insestə, qanqarışdırıcı əlaqəyə görə qız da, atası da
edam oluna bilərdi. Lakin əlacsız qalan qız atasını ölümdən xilas etmək naminə məhz
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bu ölümcül fədakarlığa əl atmalı olmuşdu. Sonralar mən bu hadisəni həm də lord
Bayronun “Çayld- Harold” poemasında oxudum. Qızın ataya sevgi timsalında baş
verən qeyri-adi fədakarlıq hekayəti min illər keçsə də yaşayır, insanlara nümunə kimi
təqdim olunur. Ruhiyyəyə müraciət edərək dedi ki, sən də fədakarlıq göstərmisən,
lakin seçdiyin vasitə onu bütünlüklə gözdən salmışdı.
Yusif müəllim Ruhiyyəyə müraciət edərək dedi ki, yəqin ki, sərt suallarıma
görə məndən inciməyəcəksən. Dərdinə yandığıma görə belə danışmağa məcbur
oluram. Sonra o, İsveç və Danimarka arasındakı müharibədən bir epizodu danışdı.
İsveç əsgəri qaranlıqda bir yaralı əsgərin zarıdığını, içmək üçün ona su verilməsi
yalvarışını eşitdikdə, ona dedi ki, iki qumquma pivəm vardır, ikisini də sənə verəcəm
ki, içəsən, susuzluğun yatsın. Əyilib qumqumanı ona vermək istəyəndə, danimarkalı
yaralı bunun düşmən əsgəri olduğunu görüb, süngü ilə onun qılçasını yaraladı. İsveçli
hirslə dedi ki, səni cəzalandırmalıyam, pivənin yalnız bir qumqumasını sənə
verəcəyəm, ikincisini isə özüm içəcəyəm. Göründüyü kimi, yaxşı adamın yaralı
düşmənə də yazığı gəlməyə başlayır, ona kömək əlini uzatmağa çalışır.
Bu misal Yusif müəllim haqqında Ruhiyyənin gəldiyi fikri, düşüncələri daha da
möhkəmləndirdi.
Sonra Yusif müəllim mentor qaydasındakı öz uzun monoloquna başladı:
– Ruhiyyə, sən ehtiyac girdabında boğulmağından şikayətlənirsən, daha ağır
bədbəxtliyinin də səbəbini onda görürsən və səni dinləyən də arqumentlərinin
qarşısında geri çəkilməyə başlayır, sənə az qala haqq qazandırmaq qərarına gəlir.
Lakin mən saxta hesab etdiyim belə mərhəmət hissindən uzağam, axı ağır cinayəti
hətta baş verdiyi şəraitin ağırlığı da yuya bilmir. Niyə sən ağlının yoxsulluğundan da
şikayətlənmirsən? Sən heç də yoxsulluğu bəhanə gətirib, düşdüyün yola haqq
qazandıra bilməzsən. Cinayət iqlimdən və yerdən asılı deyildir, onu törədənlər var.
Böyük filosof Mark Avrelinin bir kəlamını misal gətirəcəyəm: “Ağrı özünün
yaratdığı hiss barədə canlı təsəvvürdür, iradəni işə sal ki, bu təsəvvürü dəyişəsən, onu
rədd et, şikayət etməyini kəs və onda ağrı da yoxa çıxacaqdır”. Müdrik adam
başqalarından onunla fərqlənir ki, o, əzaba nifrət edir. Hər şeylə razılaşır və heç nəyə
təəccüblənmir.
Amerikan yazıçısı O`Henrinin məşhur hekayəsində, qonşuda kirayədə yaşayan
qız rəfiqəsinə demişdi ki, ağacın son yarpağı töküləndə o, öləcəkdir. Ağac saralmış
yarpaqlarını tökürdü, nəhayət, bircə yarpaq qaldı. Qonşusu qoca rəssam qızın həmin
qorxusundan hali idi və şaxtalı, küləkli gecədə yarpağı budağa yapışdırdı. Yarpaq,
günlər keçsə də, düşmək bilmirdi, qız ölümün ondan yan keçdiyini görüb, sağalmağa
başladı. Başqasını xilas edən qoca rəssam isə elə həmin soyuq gecədə xəstələnib
ölmüşdü. Sən də aclığın qorxusunu özünə təlqin etdiyinə görə özünü fəlakət girdabına
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atmısan. Lakin sənin xilaskarın olmamışdır. Başqa, daha ləyaqətli yol da tapa bilərdin,
sənə ağır əzablar verən, lakin ləyaqətini qoruyan bir yolu. Həyatdakı sarsıntı, ruhi
xəstəxanada çarpayı döşəməyə bərkidilən kimi, sənin ömrünə pərçim olduqda, ondan
qurtulmaq üçün böyük iradə və cəsarət lazımdır.
Diogen çəlləkdə yaşayırdı, lakin Yer üzünün bütün çarlarından xoşbəxt idi.
ABŞ-ın “polad kralı” adlanan Endryu Karnegi əmək fəaliyyətinə başlayanda saatda
iki sent pula işləyirdi, XX əsrin birinci onilliyndə istirahətə yollananda xeyriyyəçiliyə
365 milyon dollar pul verdi. Çətinliyə, ağır zəhmətə dözmək lazımdır. Sənə qulaq
asanda, adamda belə ağılsız fikir yaranır ki, yoxsulluq təkcə sənə qənim kəsilmişdir,
bəs sən küçələrdəki dilənçiləri, ağır zəhmətə qatlaşan uşaqları görmürsənmi? Axı
yoxsulluq daim mövcud olmuşdur, təkcə bu gün meydana gəlməmişdir.
Sən ağır zəhmətə də sinə gərib, vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilərdin, lakin
özünə güzəştli qaydada yanaşmaq yolunu seçmisən. Zəhmət nə qədər ağır olsa da,
ləyaqətə xətər toxundurmur, əksinə, onu qoruyub saxlamağa xidmət edir. Zəhmət ən
böyük adamlara da əlavə şərəf gətirir, onları daha böyük şöhrətlə mükafatlandırır.
Qədim Roma tarixindəki Tsintsinnatı yada salmaq kifayətdir. Bu patritsi Vatikan
təpəsindəki 4 hektarlıq (25 yugerlik) sahəsini əkib-becərməklə məşğul olurdu. Roma
təhlükədə olanda, düşmənin hücumuna məruz qalanda onu 6 aylığa böyük
səlahiyyətlərə sahib olan müvəqqəti diktator seçirdilər. Düşmən üzərində qələbə
çaldıqdan sonra o, yenə qayıdıb öz əkinçi işi ilə məşğul olurdu, sadə həyat tərzini hər
şeydən üstün bilirdi. Ondan səkkiz əsr sonra Roma imperatoru olmuş Diolektian taxttacı tərk edib, torpaqda işləməklə məşğul olurdu. O, iri ölçülü baş kələmi becərdiyini
imperatorluqdan üstün hesab edirdi. Ona görə də zəhmətə girişməkdən qorxmaq,
yayınmaq ağılsızlıq idi və daha ağır mövcudluğa yol açırdı.
Sən isə ağır səhvə yol vermisən və o səhvi düzəltmək üçün də əlavə iradə və
cəsarət tələb olunur. Çünki fahişəlik ağılı və ruhu da sıradan çıxarır, insanı şeytana
yaxınlaşdırır. Adətən, əxlaqsızlıq yoluna düşənlər çox sayda ucuz, primitiv səbəblər
axtarıb tapırlar. Bu, əslində, onlara hakim kəsilən səfehliyin nəticəsidir, səfehliyə
qarşı isə bəlkə, Allahın özü də gücsüzdür. Hər bir əziyyətə qatlaşmaq isə, Messalina
şöhrətinə sahib olmaqdan daha yaxşıdır. Lakin sən elə etməlisən ki, həyatda hansısa
bir izin qalsın, həm də o, müsbət çalarda olsun. İlk səhvin həyatının gələcəyi üçün
ağır zərbədir, onu qırıb dağıtmağa girişməlisən. Bunu heç də ah çəkməklə, göz yaşı
tökməklə məhv edə bilməzsən. Öz səhvindən nəticə çıxarmalısan, nə qədər gec deyil,
düz yola qayıtmalısan. Aleksandr Dyuma-atanın ən məşhur romanı olan “Qraf MonteKristo” bu sözlərlə bitir: “Gözləmək və ümid etmək”. Mən də sənə belə məsləhət və
nəsihət verməyi özümə borc bilirəm. Bir daha keçmişə boylanma, sabaha, gələcəyə
bax, onda həyat çayın başqa məhvərə düşəcəkdir, qumluqda batıb yoxa
çıxmayacaqdır.
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Sözlərimin sərtliyindən incimə. Ağır xəstəliyi müalicə etmək üçün daha təsirli
dərmanlar tələb olunur. Həkim xəstənin başını sığallayıb ona təsəlli verməməlidir,
onu müalicə etməli, bəladan qurtarmalıdır. Mən həqiqəti gizlətmək deyil,
çılpaqlaşdırmağa çalışıram ki, onun dəhşətini dərk edə biləsən. Necə ki, həkimlər
bədəndəki fəsadı tapmaq üçün xəstəni soyunmağa məcbur edirlər. Mən də səni ruhən
soyundururam ki, əxlaqında irinləyən şişləri tapım. Öz keçmişini qamçılayır,
lənətləyirsən, bu, əlbəttə, yaxşı haldır, deməli, görünür ağır xatirə oyadan illərlə
vidalaşmaq istəyirsən, lakin yolunu bilmirsən. Cinayətkarın hətta düşüncəyə dalması
da, onun artıq vicdan əzabı çəkməsindən xəbər verir.
Sən ailənin aclıqla üzləşəcəyindən qorxurdun, həmin düşmən qalanı hələ
mühasirəyə almamışdan sən öz öyündüyün bastonunu qurban verdin, itirdin. Ehtiyac
və dilənçilik sinonim olsa da, onların arasında uçurum vardır. Ehtiyacdan sən
qorxmamalıydın, o heç vaxt sənə yad olmamış, daim səni öz kölgən kimi müşayiət
etmişdi. Bundan sonra sən ondan olan qorxunu bütünlüklə atmalısan, yeni həyat və
gələcək naminə hər cür əzaba dözməlisən. İkinci bir çıxış yolu yoxdur.
Bataqlığı tərk etməyi mən səndən xahiş etmirəm, xahişi unuda, ona məhəl
qoymaya da bilərsən, mən bunu səndən tələb edirəm. Düşdüyün vəziyyətə görə mən
bu məsələyə müdaxilə edirəmsə, bu vaxt yalnız vicdanımın diqtəsi, hökmü ilə hərəkət
edirəm. Fransa kralı Lui Filipp Paris məhkəməsinin Başçısına bir xidmət göstərilməsi
barədə müraciət etdi. Hakim cavab verdi: “ Əlahəzrət, təəssüf ki, məhkəmə xidmət
göstərmir. Məhnəmə hökm çıxarır.” Məndən incimə, mən də öz hökmümü dilə
gətirirəm.
Dərdini mənimlə bölüşməyindən, heç nəyi ört-basdır etməməyindən razı
qaldım. Hər bir böyük dərd onun daşıyıcısına hörmətlə yanaşmağı tələb edir. Axı
bəzən adamın üzərinə düzəlməsi heç cür mümkün olmayan bədbəxtlik düşür. Yaxşı ki
sən onların sırasına daxil deyilsən. Gərək əvvəlcədən anlayaydın ki, gözəllik və əzab
bir-birindən ayrılmazdır. Gözəllik qadınları əlavə dərdə də mübtəla edir, bəzən isə
xoşbəxtliyə yol açır. Elə faciələr vardır ki, adamlar onu hiss vasitəsilə dərk edir, lakin
onunla ağılın köməyi ilə davranmağı bacarmır. Sən Nessin qanı bulaşmış çuxanı
geyinən Herakl kimi ondan dəhşətli əzablar çəkirsən. Səndən heç də mifik qəhrəman
kimi özünü tonqala atmaq yox, sadəcə həyat tərzini dəyişmək tələb olunur.
İnsan bütün canlılardan özünü daha çox sevəndir, təbiətcə əsasən eqoistdir. Bu
xüsusiyyət sənə də yad deyildir. Sən öz eqoizmindən yenə də əvvəlki tək qürur və
inciklik kimi cəhətləri yox, özünü xilas etmək yolunu seçməlisən. Son illərdə səni kor
etməyə qadir olan sarığı gözlərindən qoparıb atmalısan. Dediklərimi bacarsan,
həyatında yeni səhifə acacaqsan, artıq xoşbəxtlik qapısını döyməkdən də
çəkinməyəcəksən.
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Mən heç də münəccimlik etmək istəmirəm, çünki səhvə yol versəm, sən bütün
bədbəxtliklərinin günahını məndə görəcəksən. Mən səni də çox qınamaqda, bəlkə də,
düzgün iş görmürəm. Sənin həyatında baş verənlər tale küləkləridir ki, biz onu daha
az gözləyəndə əsir, bu küləkləri inkar etmək olmaz, çünki onlar gələcəyimizi
cızmaqla bizim üstümüzə gəlir. Ona görə də onlara məhəl qoymamaq da mümkün
deyildir.
Sən pis yola düşməyində nişanlı adlandırdığın oğlanı və ağır maddi şəraitini
günahlandırırsan. Lakin unutma ki, insan öz taleyinin yaradıcısıdır. Bizim
uğurlarımızı da heç kəs deyil, özümüz meydana gətiririk. Sənin bəxtindən, daha
doğrusu, bədbəxtliyindən daim uğursuzluqlarla üzləşmisən, çünki özün onlara yol
açmısan.
Sən öz könlündə dəyişikliyə nail olmalısan. Çünki yalnız könül sənin taleyinin
coğrafiyasını bilir, sənin gələcəyinin yeganə xəritəsidir. Buna birbaşa inanmasan da,
səyahətində o səni xeyirxahlıqla addımlamağa öyrədəcəkdir. Ona görə də gələcəyə
təkcə ümidlə deyil, böyük inamla baxmalısan. Sən qarşıdakı daha ağır çətinliklərdən
qorxursan, ona görə də birinci növbədə bu qorxunu məhv etməlisən. Keçmişi
birdəfəlik yaddan çıxarmalısan. İngilislərin yaxşı bir zərb-məsəli var. “As a dog
returns to his vomit, so a fool repeates his folly”. – “İt öz qusmağının yanına qayıdan
kimi, axmaq da öz səfehliyini təkrar edir”. Sənin səfehliyə qayıtmaq limitin
tükənmişdir. İt qusduğunu bir də yeyir, insan isə əvvəlki səfehliyini təkrar
etməməlidir, özünü it kimi aparmamalıdır.
Keçmişlə vidalaşma sənə çox şeylər vəd edəcəkdir, sən ərə gedə, ailə qura
bilərsən, firavan həyata qovuşarsan. Xoşbəxtliyin böyük bir xüsusiyyəti də ağrılı
keçmişin üzərindən qalın xətt çəkməsidir. Yeni həyat başlayanda artıq hamı sənə
başqa gözlə baxacaqdır. Yenidən sahib olduğun ləyaqət bütünlüklə qəbul olunacaqdır,
yeni həyat köhnə səhnələrin bütün dekorasiyalarını sındırıb yoxa çıxardacaq, sən özün
isə tam başqa qiyafədə görünəcəksən.
Yaxşı götür-qoy etsən görərsən ki, indiyədək heç kəs sənin özünün, əslində
necə olduğunu sənə izah etməmişdir. Sən isə öz gözəlliyinə vurulduğuna görə bu
zəmidən daha bol məhsul götürmək kimi ağılsız bir fikrə düşmüşdün. Səndə özünə
vurğunluğu qızışdıranlar da olmuşdu. Ona görə də gözlədiyinin əksinə, dərin bir
çuxura düşdün. Məqsədin aldadıcı idi, ona görə də səhv bir yolu seçməli oldun. Səni
əclaflar əhatə etdikdə, artıq çıxış yolun yox idi. Böyük ümidlərlə yaşasan da,
kasıblıqdan, ehtiyacdan da qurtula bilmədin. İndi sənə bu Tantal əzablarından xilas
olmaq üçün cəsarət və səbir lazımdır. Sən düşdüyün girbabdan uzaqlaşsan,
xoşbəxtliyə də çata bilərsən, qarşına daha uğurlu püşk çıxa bilər. Bəlkə də, mən bu
sözləri təkrar-təkrar deyirəm, buna məni sənin vəziyyətin vadar edir.
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Sözlərimə qüvvət vermək üçün Buddanın kəlamını misal gətirəcəyəm:
“Döyüşdə minlərlə adama qalib gəlmək olar. Lakin ən böyük qələbə öz üzərində
qazandığın qələbə olacaqdır”. Sən bütün iradəni bu qələbəyə həsr etməlisən. Qızıl
odda sınanan kimi, insan da özü barədə çətin qərarı verəndə və icra edəndə sınanır.
Səni də sərt məzəmmət etmək düzgün deyildir, sən təcrübəsiz idin, həyata ayıq
gözlə baxmırdın. Yadıma bir Çin pritçası düşür, bizim eradan əvvəl IV əsrə aiddir.
Quyunun dibində oturan qurbağa yuxarıdakı kvadrat deşikdən göyə baxırdı. Elə
bilirdi ki, bütün səmanı müşahidə edir. Sən də dünyaya özünün kiçik pəncərəndən
baxırdın, onun mürəkkəbliyindən hali deyildin. Sən butulkadakı pərvanə kimiydin,
oradan çıxa bilmirdin, bəlkə, buna heç cəhd də etməmişdin.
Kasıblıq, ehtiyac da əxlaqsızlıq cığırına aparmamalıdır, bu cığır sonra geniş və
sonu görünməyən yola çevrilir. Çox sayda qızlar, təəssüf ki, normal yaşamaq naminə
bu iyrənc yolu seçməli olurlar. Mən isə düşünürəm ki, əksinə olmalıdır, ehtiyac zülmü
qızlarda möhkəm xarakter formalaşdırmalıdır. İndiki vəziyyətdə sən heç kəsə lazım
deyilsən, çoxları səni tanımaq da istəmir. Çünki üstünə ağır ləkələr çökmüşdür, bu,
bulaşmış paltar deyildir ki, kimyəvi vasitələrin köməyi ilə onu təmizləyəsən. Hökmən
yeni həyata başlamalısan, nə qədər ağır olsa da, səni məhvə aparan yoldan
dönməlisən. Azacıq səbir etmək lazımdır, səni yeni sifətdə tanıyanlar hökmən sənə
hörmətlə yanaşmağa başlayacaqlar. Səni həqiqi məhəbbətlə sevən bir adam da
tapılacaqdır, ailə qurmağa müvəffəq olacaqsan. Bu yeni yol sənə səadət məbədini
nişan verəcəkdir.
Mən təəssüflə bir daha qeyd etməyə məcburam ki, çox vaxt sənin gözəlliyinə,
sənlə yaxınlığa bir stəkan su içmək tərzində yanaşanlar olmuşdur. Onlar sənin
ləyaqətini palçığa bulaşdırıb, tapdalamışlar. Yaxşı yolda isə sənin həqiqi qiymətini
verənlərlə rastlaşacaqsan. Həlim, həm də yalandan, aldatmadan kənar olan xarakterin
də bu məqsədə çatmaqda sənə yaxşı xidmət göstərəcəkdir. Dediklərim sənə möcüzə
kimi, Yer üzərindəki Gülüstani-İrəm kimi görünə bilər, lakin mən real perspektivi
təsvir etməyə çalışıram. Köhnə ilə vidalaş, həyatın xarabalığa açılan qapısına deyil,
xoşbəxtlik sarayının giriş qapısına yaxınlaş. Mən demirəm ki, dəyişiklik bir andaca
baş verəcəkdir, lakin sən ümid bəslədiyin xoş məqsədə hökmən çatacaqsan. Ona
çatdıqda isə hamı sənə başqa gözlə baxacaqdır, keçmişin bütünlüklə unudulacaq,
yaddan çıxacaqdır, dənizə atılan daşa bənzəyəcəkdir, heç kəs bir də onu çıxarmağa
cəhd etməyəcəkdir. Heç kəs abad, gözəl binanın hansısa çuxur, ya xarabalıq üzərində
tikildiyini yada salmır. Insan əli ilə yaranan gözəl mənzərə əvvəlki səhra görünüşünü
də unutdura bilir. Yeni mühit səni xoşbəxtlik qanadlarına qaldıracaq, sənə heç vaxt
rastlaşmadığın bir münasibət bəslənəcəkdir. Sənə hamı qulaqlarının öyrənmədiyi
“Ruhiyyə xanım” deyə müraciət edəcəkdir.
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Başlanğıcdakı qara, ağır zəhmət tələb edən işdən iyrənmə, ona giriş, yalnız
gələcəyini nəzərə al, onun naminə cəhənnəm əzabına da dözməlisən. Həmin qərarının
köməyi ilə gələcəkdə sən tam başqa bir adama çevriləcəksən, keçmişindən yanmış
vərəqə kimi əsər-əlamət qalmayacaqdır. Tale gəmin gözləmədiyin, sənə tanış olmayan
yeni, daha geniş limanda lövbər salacaqdır, təsəvvvür et ki,, uduş nə qədər böyük
olacaqdır. Bu günün gəlməsi, baş tutması naminə çox şeyi qurban vermək olar, ac da
qalmaq, ağır fiziki işin əzablarına da dözmək olar. Sən gələcəyin bəhrəli zəmisinə
sahib olmaq üçün, onun cücərtilərini alın tərinlə suvarmalısan.
Mən bilirəm ki, qazanc mənbəyini itirdiyinə görə ilk günlərdə daha böyük
ehtiyac ağrısını hiss edəcəksən. Bəlkə də, ac qalacaqsan, hələ ananı və kiçik bacını
demirəm. Ona görə də götür bu 100 manatı. Sənə azacıq da olsa köməyi dəyə bilər.
Bu, yara sağaldan məbləğ olmasa da, dərdi bir qədər azalda bilər.
Yəqin ki, Viktor Hüqonun“Səfillər” romanından sənin az-çox xəbərin vardır.
Mən özümü və səni onun təsvir etdiyi müqəddəs insanlara bənzətmirəm, lakin kiçik
də olsa, bir paralel görürəm. Bacısı uşaqlarının ac qalması ucbatından dükandan çörək
oğurladığına görə uzun müddət ağır katorqa cəzasına məhkum edilən və onu çəkən
Jan Valjan xilas olduqdan sonra bir kiçik şəhərdə gecələməyə yer axtarırdı. Heç kəs
bu katorqaçını qəbul etmək istəmirdi. Axırda ona yepiskop Benvenyunun evini nişan
verdilər və o, keşişin qapısını döydü. Meriel Benvenyu onu otağa dəvət etdi, özünə
qulluq edən bacısına dedi ki, süfrə aç, gümüş çəngəl-bıçaqları düz, biz qonağımızla
birgə şam edəcəyik. Bacısı deyilənlərə əməl etdi, bu vaxt yepiskop dedi ki, gümüş
şamdanları da gətir yandır. Jan Valjan ömründə belə ehtiram, insanlıq təzahürü
görməmişdi, iştahla xörəyi yedi və sonra təmiz yorğan-döşəkli çarpayıda yatdı.
Səhər tezdən yepiskop bağında işləyirdi, bu vaxt iki ajan qolundan tutduqları
Jan Valjanı onun yanına gətirdilər və göstərdilər ki, o, evinizdən çəngəl-bıçağı
oğurlayıb, siz oyanandan qabaq qaçmışdır. Benvenyu onlara heç nə demədi, üzünü
Jan Valjana tutub dedi:
– Mən şamdanları da sənə bağışlamışdım, niyə onları götürməmisən?
Sonra bacısını çağırıb dedi ki, şamdanları gətirsin və onları da köhnə
katorqaçıya verdi. Ajanlar bu səhnəni gördükdən sonra Jan Valjanı buraxıb getdilər.
Bu bədbəxt insan çaş-baş qalmışdı, heç nə başa düşmürdü. Keşiş Meriel ona
dedi:
– Mən bunlarla sənin ruhunu satın aldım və ümid edirəm ki, ömründə heç vaxt
bir daha oğurluq etməyəcəksən.
Jan Valjan şəhəri tərk etdi, sonra o, başqa bir şəhərdə qara şüşə zavodu açdı,
həmin şəhərin meri seçildi. Ömrü boyu özünü təhlükələrə ataraq, yepiskopun
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nümunəsi əsasında adamlara, bədbəxtlərə, hətta özünə düşmən olanlara kömək əlini
uzatdı, bəzilərini ölümdən xilas etdi.
Mən Benvenyu deyiləm, gümüş çəngəl-bıçağım, şamdanlarım da yoxdur ki,
onları sənə verim. Bu kiçik məbləğdəki əskinasla mən də sənin ruhunu satın alıram ki,
heç vaxt bir daha fahişəlik etməyəsən. Sən də Jan Valjan nümunəsindən istifadə et,
heç olmasa, öz həyatını dəyişməyə çalış. Keçmiş keçib getmişdir, onun haqqında çox
düşünmək lazım deyil, gələcəyə baxmaq lazımdır. Keçmişdə gecələmək kifayətdir,
dan şəfəqi o qaranlığı dağıtmalıdır. Ömür boyu keçmişdə qalmaq olmaz. Deyəsən,
mənim moizəm uzun çəkdi, axı mən güclü inandırmaq qabiliyyətinə də malik
deyiləm, ona görə də sözlər bolluğu yarandı.
Yusif müəllimin nəsihətlərini, acı sözlərini dinlədikcə Ruhiyyə qorxu hissləri
keçirirdi, güman edirdi ki, fərəhsiz həyatının üzərinə bu alicənab insanın mənəvi
tiraniyası da əlavə olunacaqdır. Tiraniyadan isə heç kəs xeyir gözləmir.
Ruhiyyə Yusif müəllimin uzun nitqini başını döyəcləyən leysan yağış kimi
qiymətləndirirdi. Sözlərinin çoxu qılınc zərbəsini andırırdı. İndiyədək heç kəs onunla
belə söhbət aparmamışdı. Bu alicənab kişi fəsadı müalicə etmək naminə hansısa daxili
orqanın bir hissəsini kəsib atan qəddar, ancaq xeyirxah cərraha bənzəyirdi. O, bu qızın
təkcə keçmişini dərin budamaya məruz qoymurdu, onun cərrah bıçağının heç
toxunmadığı orqanlarda da - beynində də, ürəyində də xeyli dəyişikliyin meydana
gəlməsinə səbəb olmuşdu. Trepanasiya aparmadan əxlaqını idarə edən vəzini xərçəng
şişi kimi qaşıyıb atmaqla, onu ağır bəladan xilas etmişdi. İndi bu qız təkcə həyat
ukladını deyil, bütün xarakterini, adəti davranışını, keçmiş düşüncə tərzini tam
dəyişməli idi. Bircə onunla razılaşmırdı ki, deyəsən, Yusif müəllim hər şeydə onu
günahkar bilir, sosial mühitin günahkar olduğunu bütünlüklə yaddan çıxarır. Anladı
ki, axı söhbət ümumi problemdən deyil, onun şəxsi taleyindən gedir. Ancaq bu
alicənab insanın məntiqinə qarşı çıxmaq da mümkün deyildi. Doğma atası da sağ
olsaydı və ona buna bənzər sözləri desəydi, yəqin ki, bu qız bir o qədər təsirlənməzdi.
Bu qeyri – adi insanın şəxsiyyətində olduğu kimi, hər sözündə də maqnitə xas olan bir
cazibə qüvvəsi var idi.
Ruhiyyə özlüyündə belə bir qənaətə gəldi ki, heç kəsi belə dinləməzdi,
başqasının bu qədər acı sözlərini qəbul etməzdi. Lakin Yusif müəllimi eşitdikcə o,
təşviş hissləri keçirirdi, sözlər onu öz sərt təsiri altına alırdı. Bu ziyalı insanın
danışdıqlarına qulaq asdıqca, onun ürəyi, hiddətlənmiş, qəzəblənmiş adamda
olduğundan daha bərk döyünürdü, az qala döş qəfəsindən çıxmaq istəyirdi. Ruhiyyə
heç kəsə bənzəməyən qaydada ondan xəcalət çəkirdi, ona görə də onun yanından nə
qədər mümkünsə tez qaçıb qurtarmağa çalışırdı. Ona vəd vermək isə daha çətin idi.
Onun məzəmmətlərindən sonra ancaq belə bir əzici fikrə düşürdü ki, indiyədək həyat
sürdüyü kimi yaşamağa dəyərmi?! Onun sözləri bu fağır qızı ilan kimi sancırdı, bu
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sancmanı o, daha çox ürəyi və ya könlü ilə hiss edirdi və qərara gəlirdi ki, hökmən
onun göstərişlərinə əməl etmək, məsləhətinə uyğun qaydada hərəkət etmək lazımdır.
O, belə bir uçan qayanın altında qalmağa dözə biləcəkdimi? Bənzər sualların sayıhesabı yox idi. Yusif müəllim öz acı sözləri ilə həyatın dibinə düşmüş bu qızı
ağlamağa məcbur edirdi, lakin elə bil ki, bu adamın başlıca vəzifəsi bütün insanların
göz yaşlarını qurutmaq idi. Ruhiyyə düşünürdü ki, ağır sözlər, ittihamlar işlətməklə
onun göz yaşı axıtmasına müvəffəq olursa, çalışır ki, bu bədbəxt qız bir daha
ağlamasın, elə xoşbəxtliyə qovuşsun ki, bu vaxt onun gözündən heç vaxt kədər yaşı
gəlməsin, sifətinə isə bir səhra quraqlığı hakim kəsilsin.
Qız bu adamın insanpərvərliyinə məəttəl və heyran qalmışdı. Həm sərt qaydada
cəzalandıra, həm də mərhəmətini işə salmaqla bağışlaya, bəraət verə bilirdi. Bu bəşər
övladı adamı ittiham etdiyi kimi, onun müdafiəsinə də qalxmağı bacarırdı. Böyük
adamın böyüklüyü kiçik adama münasibətdə daha çox üzə çıxır. Hərtərəfli götür-qoy
etdikdən sonra, Yusif müəllimin verdiyi məsləhətlərə əməl etməyi özünün borcu
saymağa başladı. Axı bu adam ilk ciddi görüşdə onu, könlünün bütün hüceyrələrinə
qədər başa düşmüşdü, onun tapşırıqlarını heç də qulaq ardına vurmaq olmazdı.
Ruhiyyəyə elə gəlirdi ki, bu alicənab insanın nitqi vasitəsilə Allahın göndərdpyi
mələklərin səsini eşidir, yalnız özünü xilas etmək üçün bu fağır qız yeni Janna d’Arka
çevrilmişdir, bu məsləhətlər ona məhz göylərdən gəlir.
O, Ruhiyyəyə öz taleyini necə qurmağı, onda hansı düzəlişlər aparmağı
bildirmişdi. Çox götür-qoy etdikdən sonra qızda ümid yarandı ki, əgər ağır həyata
dözməyi bacarsa, çox şeyə nail ola bilər. Yusif müəllimin təsvir etdiyi perspektiv həm
də qızı canlandırmış, ona heç vaxt malik olmadığı sehrli bir ilham vermişdi. İlk
növbədə tanışlarının ikrah saçan münasibəti ilə vidalaşmaq kimi uğura sahib olacaqdı.
Küçəyə çıxanda adamların onun heysiyyətini əzən istehzalı baxışlarına son
qoyulacaqdı və onun adının üstündən qara ləkələr yoxa çıxacaqdı.Təkcə bunların
naminə hər cür cəhənnəm əzabına dözmək olardı.
Yusif müəllim onun kəskin sözlərindən Ruhiyyənin fikrə daldığını görüb, onu
ruhlandırmaq üçün bir daha dedi:
– Mənim məsləhətimə əməl etsən, sənin taleyindəki əsaslı dəyişikliyi hökmən
görəcəksən, özü də uzun illərdən fərqli olaraq, həyatın necə gözəl olduğuna öz
təəccübünlə yanaşı, sən bir yəqinlik, qətiyyət tapacaqsan. Özün də dəyişəcək,
yeniləşəcəksən. Baş verən metamorfoza sənin özünə də keçmişini unutduracaqdır.
Ona görə də səni öz taleyinin hakimi olmağa çağırıram. Bu heç də mənim deyil, dahi
Konfutsinin sözüdür.
Yusif müəllim gülümsünərək əlavə etdi:

40

– Elə güman etmə ki, bizim bəxtimiz həmişə gətirir, biz xoşbəxtlik adlanan
kruiz gəmisində səyahət edirik, nəzəri fizika çətin elmdir. Tətbiqi fizikanın
nailiyyətləri olmasa, nəzəri fizika da nəticəsizliyə qapılmalı olur. Bu yaxınlarda mən
Yaponiyada elmi konfransda məruzə ilə etdiyim çıxış pis qarşılanmadı. Lakin bir
yapon alimi öz iradını bildirdi ki, siz tətbiqi fizikada, onda ixtiralar etməkdə çox
geridə qalırsınız. Əgər elmin hər iki qolu birgə inkişaf etmirsə, ikincinin, yəni nəzəri
fizikanın yaxşı səviyyədə olduğuna da şübhə yaranır. İndi rusların Siolkovski dövrü
deyildir. Kosmosun fəth edilməsində, texnologiyada, rəqəm iqtisadiyyatında fiziklərin
kəşfləri mühüm rol oynayır. Artıq elm münəccimlikdən imtina etməyə başlamışdır.
ABŞ-ın, Çinin, Cənubi Koreyanın, Yaponiyanın özünün kibernetika sahəsindəki
ixtiraları bəşəriyyətin həqiqi inkişafına əsl şərait yaratmışdır. Postsovet məkanında isə
elmin inkişafı axsayır, heç kasıb texnologiya da ciddi bir irəliləyişə nail olmur. İngilis
professoru da öz kolleqasının iradına qoşuldu. Bizim geriliyimizin tənqidi, mənə
sifətimə vurulan sillə təsiri bağışladı. Sən isə elə bilirsən ki, biz idilliya şəraitində
ömür sürürük. Həqiqəti gizlətmək mümkün deyildir. Yalan deyil, həqiqət daim qalib
gəlir.
Ruhiyyə düşünürdü ki, onun dilindən çıxan ağır ifadələrə baxmayaraq, sonralar
bu ağacın şirin meyvələrini daddıqca, bu bağın bağbanına qarşı minnətdarlıq hissləri
daha da artacaqdır. Qızın ona münasibəti qeyri-adilik dərəcəsinə gəlmişdi. Ruhiyyə
ona, piqmey nəhəngə baxan kimi baxırdı, qızın gözündə o, həqiqətən də, fikir və
alicənablıq nəhəngi idi.
Qız evə qayıdanda özünü ağır yük altında olan kimi hiss edirdi. Onun
məsləhətinə necə əməl edəcəkdir, əməl etməsə, yəqin ki, Allahın qəzəbinə tuş gələ
bilərdi. Bəlkə, o, Allahın iradəsi ilə Ruhiyyəni xilas etmək missiyasını öz üzərinə
götürmüşdür, yoxsa ilk dəfə tanış olduğu qıza niyə belə məsləhətlər verməli idi.
Ruhiyyə daim özünü mühakimə etməkdən qaçmışdı, bu kişi isə ona qurulan
məhkəmədə həm ittihamçı, həm də vəkil rolunda çıxış edir, ona bəraət verməyə də
çalışırdı. O eşitmişdi ki, bəzi adamlar təbiətin səhvidir, onlar mənfur xidmətdən, pis
əməldən başqa heç nəyə qadir deyillər. Yusif müəllim isə onların antipodu idi, o
yalnız yaxşılıq etmək üçün dünyaya gəlmişdir və bu yaxşılığa görə onun kimilər heç
bir təmənna da ummurlar.
Evdə anası nə qədər sorğu-sual etsə də, ona Yusif müəllimlə görüşü barədə heç
nə demədi. Bir qədər əvvəl bağda görüşdüklərini bilən vaxt, ağılsızcasına belə bir
fikrə düşmüşdü ki, guya bu yaşlı kişi qıza elçi düşmək üçün Ruhiyyə ilə yaxın
tanışlığa razılıq vermişdir. Qızı onu qınamırdı da, axı ac adam yuxusunda bol
süfrədəki xörəklərə qonaq olduğunu görür. Yadına Yusif müəllimin ona ilk günlərin
çətinliklərinə dözmək üçün 100 manat pul verməsi anı düşdü. Ruhiyyə götürmək
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istəməyəndə, hirslə demişdi ki, deməli, sən yeni həyata başlamaq istəmirsən, yaxud da
buna hələ hazır deyilsən.
Bircə onu bilirdi ki, Yusif müəllim onu hərtərəfli öyrənmiş və başa düşmüşdü,
halına ürəkdən acıdığını da gizlətməmişdi. O, Ruhiyyənin həyatda keçirdiyi ağır
sınaqları kenquru balasının doğuşdan sonra çəkdiyi çətinliklərlə müqayisə etmişdi.
Görkəmli ingilis təbiətşünası Cerald Darrelin “Kenquru balası” kitabından misal
gətirmişdi. Kibrit qutusu boyda dünyaya gələn bu bala sıx cod tüklərin arası ilə
anasının kisəsinə qalxmalıdır ki, orada məməni əmib, yaşaya bilsin. Az müddətdə süd
əmməsə, o ölə bilər. Bu kiçik, zəif körpə, Everestə dırmaşan alpinistlər adi daş cığırla
getdiyi halda, yumşaq bədəninə batan tüklərin timsalındakı sıx uca ağacların arası ilə
eyni hündürlükdəki zirvəyə qalxmalı olur. O, həyatla ölüm arasında mübarizə aparır
ki, sağ qala bilsin. Müəllifin başqa bir kitabında Pataqoniya pinqvinləri barədə
müşahidələri də maraqlıdır. Yaşlı pinqvin öz balalarını yedizdirtmək və özü də
qidalanmaq üçün yuvalarından dənizə və geriyə, dərədən-təpədən aşmaqla, kolluq
ərazini qət etməklə ağır və uzun yol keçməli olur. Onun öz mədəsində yarıhəzm
olunmuş balıqla balalarını qidalandırması da ağır imtahan xarakteri daşıyır, qusmağını
dimdiyinə gətirir və dimdiyini iki balasının ağzına döşünün lap dərinliyinə qədər
soxur. Bu əməliyyat fasilə ilə iki dəfə təkrar olunur.
Yusif müəllim də Ruhiyyəyə dedi ki, sənin əzabların da kenquru balasının və
pinqvinlərin çəkdikləri əziyyətlərə bənzəyir. Ona görə mən bütünlüklə səni
qınamaqdan uzağam, ancaq səni yeni yola yönəltmək istəyirəm. Heyf ki, bu təkcə
mənim istəyimdən asılı deyildir, sənin öz qərarından asılıdır. Özünü məhv etmək
istəmirsənsə, düz yola qayıtmalısan. Bəlkə də, mənim sözlərim kilsə zənginə
bənzəyir, səni cana doydurur. İncisən də, inciməsən də, mən bunu səndən xahiş
etmirəm, səndən tələb edirəm.
Ruhiyyə gördü ki, bu adamda şəxsi ləyaqət hissi başqalarına hörmətdən, canı
yanmadan ayrılmır. Bu inşanlığı özünün əsl hökm mənbəyinə çevirmişdir. Axı insan
nə olduğu ilə nə olmalı olduğu arasındakı bir körpüdür. Ruhiyyə indi bunu öz
timsalında nümayiş etdirməli idi.
Ruhiyyə ilə Südabə xanımn söhbətinin davamı
Yusif müəllim qızı öz arzularıyla, həm də çiyninə qoyduğu ağır yüklə yola
saldı. Çox fikirləşəndən sonra Ruhiyyə belə qərara gəldi ki, ikinci bir çıxış yolu
yoxdur. Biabırçı peşəsindən elə bu gündən etibarən uzaqlaşmalıdır. Ona görə də iş
axtarmağa başladı, ən ağır işə də özünü hazır bilirdi, ancaq onu da nəzərdən
qaçırmırdı ki, zəif bədəni yalnız qısa müddətə elə fiziki əzablara dözə bilər, sonra
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sağlamlığı da tamam sıradan çıxa bilərdi. Yeganə təsəllisi o idi ki, özünü ləyaqətsiz
yaşadığı illərdə zöhrəvi xəstəliklərdən qorumuşdu, daim mühafizəedici vasitələrdən
istifadə etmişdi. Təəssyf ki, bu peşənin bəzi sahibləri buna fikir vermədiklərindən ağır
fəsadlarla üzləşməli olur, onların daşıyıcılarına çevrilirlər.
Ruhiyyə düşünürdü ki, məsləhət vermək asandır, onu icra etmək isə olduqca
çətin məsələdir. Axı bu yazıq qızın peşədən uzaqlaşması heç də otaq qapısını örtmək
kimi asan bir şey deyildir. Həm də o, son vaxtlar sutenyorun təzyiqi altında idi. Onun
iradəsinin əleyhinə getmək ağır nəticələr verə bilərdi, sutenyor onu döydürüb, eybəcər
hala saldıra, hətta öldürtdürə bilərdi. Özü lap müştəri ovuna çıxmağını dayandırsa da,
sutenyorun tapşırığına nə cavab verəcəkdi. Qara fikirlər onu ağuşuna almışdı,
bataqlığa batanın xilası da asan məsələ deyildir, hərəkət etdikcə bataqlıq adamı daha
dərinə çəkir.
Bir gün sonra sutenyor ona zəng vurdu. Cavab verməsə, o, adam göndərib onu
evdən zorla çıxartdıra bilərdi. Ona görə də mobil telefonda onun amiranə səsini
eşitdikdə qorxuya düşdü. Sutenyor dedi:
– Niyə fəallıq göstərmirsən? Yoxsa vəzifəli məşuqun meydana çıxıb? Unutma
ki, taleyin mənim əlimdədir. Güman edirəm ki, xəbərdarlığımı anladın. Bir böyük
vəzifə sahibi, çox imkanlı adam səninlə maraqlanıb, mənə müraciət edib. Çox yağlı
qazdır, ondan yaxşı pul qoparmaq olar, əhli-kefdir, pulunun hesabını da bilmir, nə
rəqər desək, onu da verəcək. Axşam saat 7-də maşın səni həmişəki yerdən götürəcək,
onun Mərdəkandakı bağ evinə aparacaq. Özünü yaxşı apar, məbləği özüm onunla
razılaşacağa.
Ruhiyyə dili tutula-tutula dedi:
– Sizin göstərişiniz mənim üçün qanundur. Lakin fiziki vəziyyətim hansısa
görüşə getməyə imkan vermir. Qadınların ayda bir dəfə keçirdiyi xəstəlikdən əziyyət
çəkirəm. Bir neçə gün lazımdır ki, mən sağalım, belə vəziyyətdə özümü də, sizi də
biabır edə bilərəm.
Sutenyor Ruhiyyəyə inanmırmış kimi dedi:
– Səninlə işlədiyim uzun müddət ərzində bir dəfə də olsun bu xəstəliyindən
danışmamısan. Bəlkə, özünü baha satmaq fikrinə düşmüsən? Belə ağılsız fikrə
düşməyin sənə baha başa gələ bilər, yəqin ki, bəzi qızların mənim tərəfimdən necə
ağır cəzalandırıldığını bilirsən, sən də istisna ola bilməzsən. Ağlını başına yığ, məni
əsəbiləşdirmə!
Ruhiyyə ağlamsınaraq dedi:
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– Mən buna cürət etmərəm, ancaq xəstəliyimi sizdən gizlətsəm də, müştərini
çox narazı sala bilərəm. İstəmirəm ki, sizə qarşı hansısa narazılıq yaransın. Mən daim
sizə münasibətdə səmimi olmuşam.
– Başa düşdüm, zəhləmi çox tökmə, iki-üç gündən sonra mənə zəng et ki, artıq
qaydasındasan.
Bu sözlərdən sonra o, telefonu söndürdü. Ruhiyyə yenidən qorxuya düşdü, o
əclafı yaxşı tanıyırdı, ən alçaq ölçüyə də əl atar, heç nədən çəkinməzdi. Ona görə də
başqa çıxış yolu tapa bilməyib, mobil telefonunun nömrəsini dəyişdi. Kirayədə
qaldığı mənzilin sahibi olan arvada və anasına da tapşırdı ki, onu soruşan olsa,
desinlər ki, böyrəyindəki problemlərə görə atasının doğma kəndinə getmişdir. Ona
görə də canfəşanlıqla iş axtarmağa başladı və nəhayət, başqa bir qəsəbədəki
restoranda qab yuyan vəzifəsinə qəbul edildi.
Sutenyorla telefon danışığından sonra onda özünə məlum olmayan bir cəsarət,
möhkəm iradə meydana gəlmişdi. O, qərara aldı ki, hətta onu öldürsələr də, aclıqdan
ölsə də, köhnə peşəsinə bir daha qayıtmayacaqdır. İnanmağa başladı ki, Yusif
müəllim həqiqətən də, onun ruhunu satın almışdır.
Lakin sutenyordan qorxu onu tərk etmirdi. Onun həyasızlığına bələd idi, iş
yerini tapsa, ora gəlib hay-küy qoparar, biabırçılıq edərdi. Ona görə də bir həftə sonra
ona zəng etdi və bildirdi ki, qardaşım Rusiyadan qayıtmışdır, nə ilə məşğul olduğumu
bilsə, məni də, sizi də öldürər. Qətl cinayətinə görə Rusiyada uzun müddət
həbsxanada yatmış, azad olandan sonra Bakıya dönmüşdür. Qardaşım olsa da, çox
təhlükəli adamdır.
Sutenyor onun dediklərinə qulaq asıb dedi:
– İndi qardaşın səni saxlayacaqmı? Onun özünü də yedizdirən lazımdır. Məni
qardaşınla qorxutma, elələrini mən çox görmüşəm. Onsuz da səndən acığım gəlirdi,
rədd olun, qardaşın da, sən də.
Ruhiyyə sutenyorun qorxduğunu hiss etdi və inanmağa başladı ki, bir daha onu
narahat etməyəcəkdir.
Südabə xanım onu dinlədikdən sonra filosoflara məxsus olan qaydada dedi:
– Zaman çayı axmaqda davam edir. Sən artıq onun axınından qorxmamalısan.
Sən keçmişinlə ölülərin örtülü həyatını yaşayırdın. Səni keçmiş günlərindən zamanın
və varlığın kəskin bölünməsi ayırmışdır. Keçmiş ilə səni keçdiyin sınaqların və səni
əzən düşüncələrinin okeanı ayırır. Sonra Yusif müəllim haqqında öz rəyini bildirdi:
– Görünür, o, əvvəlcə insanşünaslıqla məşğul olmuşdur, sonra isə insanı
şərəfləndirmək kimi çətin bir praktiki sahəyə keçmişdir. Sənə münasibətdə mən məhz
ondakı bu dəyişikliyi hiss edirəm. Elə adamları mən insanpərvərlik apostolları
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adlandıra bilərəm. Onlar başqalarının ağlını və ruhunu pasdan təmizləməyə çalışırlar.
Həqiqi alicənab adamın daim kiməsə yazığı gəlir, onun dərdini bölüşdürməyə hazır
olur. Dahi insan bir hüceyrəli orqanizmdə onun bütün təbii dəyişikliklərini də görür.
O bilir ki, təbiət dəyişkən buluddur. Hər bir insan da təbiətin bir hissəsi olduğundan
ona bənzəyir, onun kimi metamorfozalara məruz qalır. Yusif müəllim sərrast ağıl
gözü ilə sənin kim olduğunu müəyyən etmişdir, həyatının ağır fazalarından agah
olmağı bacarmışdır və ona görə də sənə belə sanballı məsləhət vermişdir. Bəlkə də,
heç valideynlərin sənə bu məsləhəti verməzdi, sən özün deyirsən ki, anan ağır həyatın
dilemması qarşısında seçdiyin pis yola etiraz etməmişdi. Bu alicənab insan isə səni
ağır yuxudan ayıltmışdır. O adam sənin əsl xilaskarındır, vaxt gələcək ki, məni də
özünün ikinci xilaskarın adlandıracaqsan, baxmayaraq ki, mən buna iddia etmirəm.
Bilirəm ki, xoş günlərində bizim hər ikimizə dua edəcəksən.
Əslində, həyat tərzi də bir formadır, forma kimi isə tez dəyişilən heç nə yoxdur.
Onu dəyişməklə özünü xilas edəcəksən. İkinci dəfə səhvə yol versən, bu, öz başına
güllə vurmaq təsiri bağışlayacaqdır. Sən yeni həyata başlamağa və onu ağıllı qaydada
davam etdirməyə hazır olmalısan. Sənə xoşbəxtlik müjdəsi verildikdə, bəxş edildikdə
ondan imtina etməməlisən. Qədimdə istifadə olunan taxta çarx suyu aşağıdan yuxarı
arxa qaldıran kimi, yeni yol barədəki xoş təklif həyata keçiriləndə, sən hansı yüksək
səthə qalxdığına da təəccüb edəcəksən. Yalnız cəsarətli olmaq lazımdır, keçmişin
kabusundan qorxmamalısan, özünü yeni yola tam qaydada hazırlamalısan.
Sonra o, qızı qucaqlayıb öpdü və dedi ki, çox istərdim ki, bir də səni ağlayan
görməyim. Mənim övladım yoxdur, nədənsə səni öz qızım hesab etməyə başlamışam,
mənim zənnimi korlamamalısan. Çox yaxşı haldır ki, sən yeni yola qədəm qoymusan,
keçmişinlə birdəfəlik üzülüşmüsən.
Ruhiyyə Südabə xanıma bir kiçik restoranda qabyuyan işi tapdığını və maaşla
çətinliklə də olsa dolandığını danışdı. Əlavə etdi ki, kirayə mənzili onlara baha başa
gəlirdi. Həm də elə bil ki, otağın divarları da onun biabırçı həyatının şahidləri
olmaqla, onu ittiham etməyə hazırlaşan kimi görünürdü. Mənzil sahibi də üç nəfərin
xeyli artıq elektrik enerjisi, qaz, su işlətdiyinə görə kirayə haqqının artırılmasını tələb
edir, bu baş tutmasa yazıq ailəni küçəyə atmaqla hədələyirmiş. Bu vaxt xoşbəxtlikdən,
Ruhiyyəyə surroqat ana olmaq barədə gözləmədiyi bir təklif ortaya çıxdı, həmin ərarvadın ona vəd etdikləri məbləğ üç otaqlı, birmərtəbəli binadakı mənzilin ilkin
ödəniş haqqını verməyə kifayət edirdi, beş il ərzində isə nisbətən xırda məbləğdə
mənzilin haqqının qalan hissəsini onlar ödəməli idilər. Qız ikiqat riskə getməli olsa
da, mənzili almağı qərara aldı və hamiləliyinin başlanğıcında onlar yeni mənzilə
köçdülər. Hamiləlik isə pulu verən ailə başçısının bioloji materialını onun uşaqlığına
köçürmək vasitəsi ilə meydana gəlmişdi. Uzun müddətdən sonra ilk dəfə idi ki,
onların öz evləri olurdu, kirayə verən qadının sərt asılılığından da azad olmuşdular.
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Ruhiyyə bildirdi ki, indi hamiləliyimin beşinci ayındayam, sonrakı ayların və doğuşun
necə keçəcəyi onu qorxudur, çünki bətnimin icarə pulunu da artıq mənzil almağa
xərcləmişdir. Əgər sağlam uşaq doğub, onlara təhvil verməsə, bu qız onu bütünlüklə
məhv edəcək ağır zərbə alacaqdı. Ancaq o, yaxşı perspektiv barədə də fikirləşirdi,
deyirlər ki, o, adama kömək edir. Onsuz da Ruhiyyə doğulandan uşağa, yeniyetməyə
uyğun olmayan problemlərlə, böhranlarla üzləşmişdi. Ona görə də gələcəyə, qarşıdakı
sınaqlara cəsarətlə baxırdı.
Südabə xanım dedi ki, sən ehtiyatlı hərəkət etməlisən, çünki zəif bədənə
maliksən. Kleopatranın dediyi kimi, oğlan uşağı doğmaq üçün iri budlar tələb olunur,
onlardan isə sən məhrumsan. Ona görə də doğuş da çətin keçə bilər.
Söhbətin bu yerində Hüseyn müəllim içəri girdi, arvadından nə baş verdiyin
soruşdu və əlavə etdi ki, toy sahibi onun gəlməməsinə mütəəssir olmuş, hörmətsizlik
nişanəsi kimi qəbul etmişdi. Əri dedi ki, toya iri məbləğdə pul da saldım ki, bizdən
inciməsinlər. O, söhbət edə-edə həm də Ruhiyyəni süzürdü, onun gözəlliyini təsdiq
edən baxışlarıyla bu qızın kim olduğu ilə maraqlanırdı.
Südabə dedi ki, Ruhiyyə ilə əvvəlcə tanış ol, çünki bundan sonra o, bizə tez-tez
gələcəkdir. Yaşda olan fərqimizə baxmayaraq, biz istəkli rəfiqələr olacağıq. Əri
Ruhiyyəni yenidən başı ilə salamladı və arvadı onu məlumatlandırdı ki, Ruhiyyə
hamilədir, ana olmağa hazırlaşır. Bətnində bir az ağrı hiss etdiyndən, uşağı
itircəyindən qorxub ağlamışdı. Mən onu evə gətirdim, həb və çay verdim, özünün
dediyinə görə, ağrı artıq ötüb-keçmişdir.
Ruhiyyə Südabə xanıma onun vaxtını çox aldığını bildirdi və getmək istədiyini
söylədi. Ev sahibəsi soyuducudan bir şokolad konfeti qutusunu çıxarıb ona verdi və
əlavə etdi ki, bu kiçik paydır, gələcəkdə səhvimi düzəltməyə çalışacağam, uşaq olanda
isə sənə qiymətli hədiyyələr verəcəyəm. O, qızı qapıdan yola salanda, Ruhiyyə də
özünü saxlaya bilməyib onu qucaqlayıb öpdü. Südabə xanım bir də təkidlə dedi ki,
tez-tez zəng elə, gəl görüşək, rəfiqələr bir-birini daha yaxından tanımalıdır. Görüşlər
isə daim mehribanlığın əlaməti kimi xidmət göstərir.
Südabə xanımla sonrakı görüşlər
Baş verən hadisələrdən Ruhiyyə belə qərara gəlmişdi ki, onun bəxti açılmağa
qədəm qoymuşdur. O, iyrənc peşəsindən uzaqlaşmış, özünə iş tapmış, surroqat anaya
çevrilməyini gözləyir, ailə rahat hesab olunan özəl mənzilə köçmüşdür. İnsan
qiyafəsindəki iki mələk – Yusif müəllim və Südabə xanım onu qorumaq, başqa yola
çıxarmaq vəzifələrini öz üstlərinə götürmüşlər. Yad, bədbəxt bir qızın onların
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şəxsində alicənab hamiləri tapılmışdı. Valideynləri kimi onları da o, özü seçməmişdi,
onlar onunla tanış olduqdan sonra onu himayəyə götürməyi qət etmişdilər.
İşi ağır idi, yeganə qabyuyan idi, bütün günü əli qaynar suyun altında olurdu.
Maaşının artırılmasını gözlədiyi halda, xəbər gəldi ki, restoranın sahibi müştərilərin az
olmasından, dövriyyənin aşağı düşməsindən, gəlirinin azalmasından şikayətlənir,
maaşları ixtisar etməyi düşünür. Bir neçə dəfə təkrar etmişdi ki, icarəyə götürən olsa,
bütün sahəni verərəm, çünki əziyyətin və böyük xərcin müqabilində mənfəət olduqca
azdır, cüzidir.
Ruhiyyənin bircə təsəllisi o idi ki, restoranda pulsuz nahar edirdi, işçilər üçün
ayrıca şorba və makaron bişirilirdi. Süfrədən qayıdan yeyilməmiş xörək qalıqları isə
ofisiantlara çatırdı, bunlar da əsasən kartofdan, vermişeldən, makarondan ibarət
olurdu. Kasıblıq dövrlərində kişi müştərilər ət xörəklərini son tikəsinə qədər
yeyirdilər. Ruhiyyəyə hamının yaxşı münasibəti var idi, baş aşpaz da,
xörəkpaylayanlar da ona hörmətlə yanaşırdılar, bu məsələdə onun gözəlliyi də
müəyyən rol oynayırdı. Baş aşpazın ondan xoşu gəlirdi, ilk anlarda onunla yaxınlıq
etmək fikrinə də düşmüşdü. Ruhiyyə belə məsələlərdə diletant deyildi, birbaşa ona
demişdi ki, belə eyhamlar, təkliflər davam etsə, o, işdən gedəcəkdir. Bu sözlər öz
təsirini göstərmişdi, aşpaz öz istəyi puç olsa da, ona mehriban münasibət bəsləməyə
başlamışdı. Həm də o, işinə çox məsuliyyətli idi, qab-qacağın, çəngəl-bıçağın,
qədəhlərin təmiz olmasına xüsusi diqqət verirdi. Ofisiantların laqeyd münasibətinə
dözə bilmir, onların üstünə qışqırırdı. Restoranda heç kəs onun hökmünə qarşı çıxa
bilməzdi, çünki olduqca ləzzətli xörəklər bişirirdi, gəlir naminə xammal qənaətini
yolverilməz hal hesab edirdi, keyfiyyətsiz ərzaqdan isə heç vaxt istifadə etmirdi.
Restoranın müştəriləri də əsasən onun ləzzətli xörəklərinə görə buraya gəlir, onun
ünvanına xoş sözlər söyləməyi də yaddan çıxarmırdılar. O, Çin mətbəxinə, italyan
mətbəxinə də bələd idi və imkan düşdükcə onlara aid olan xörəkləri bişirir və əlavə
rəğbət qazanırdı, çünki onun xörəkləri şəhərdəki xüsusi restoranlardakına nisbətən
ucuz qiymətə satılırdı.
İş ağır olduğundan Ruhiyyə çox yorulurdu, evdə azacıq televizora baxır və
sonra yatırdı. Çünki səhər tezdən oyanıb, xeyli məsafəni qət etməklə işə özünü
çatdırmalı idi. Yorğunluğuna baxmayaraq onun ürəyi Südabə xanımla görüşməyi,
ünsiyyətdə olmağı çox istəyirdi. Ona görə də şənbə axşamı mobil telefonla ona zəng
vurdu, Südabə xanımın şadlanmağının əlaməti olan mehriban və şirin səsini eşitdi.
Hal-əhval tutduqdan sonra professor dedi ki, bazar günü, yəni səhər axşam səni şam
yeməyinə gözləyirəm. Bilirdi ki, Ruhiyyə bazar günləri işləyir, çünki həmin günə
restorana gələnlər nisbətən çox olurdu.
Südabə xanım onu gülər üzlə qarşıladı, əri də evdə idi. Ruhiyyə xatırlayırdı ki,
üçümüz də mətbəxdə əyləşmişdik, ev sahibəsinin bişirdiyi yarpaq dolmasını ləzzətlə
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yeyirdik. O, Hüseyn müəllimin ona diqqətlə baxdığını sezdi, qorxdu ki, arvadı bunu
hiss etsə, ondan inciyə bilər, onun qayğısına, mərhəmətinə qızın nankorluqla cavab
verməsi fikrinə düşərdi. Artıq başa düşmüşdü ki, Südabə xanım ərinə çox qısqancdır.
Lakin əri oğrun-oğrun qıza baxmaqdan doymurdu, tərs kimi, ikisi stol arxasında
qabaq-qabağa oturmuşdular. Deyəsən, qızın gözləri onu məftun etmişdi. Axı kişilər
qadın gözəlliyinə heç vaxt biganə qala bilmirlər, bu gözəllik qarşısında təzim etməyi,
lal olmağı özlərinə şərəf bilirlər. Çoxları Ruhiyyəyə demişdi ki, onun gözlərində izahı
mümkün olmayan bir məchulluq, özü isə belə qənaətə gəlmişdi ki, keçirdiyi
əziyyətlərin, çəkdiyi ağrıların izi kimi bir hüzn vardır. Onun qıza diqqət yetirməsi də
təsirsiz qalmamışdı, ağ yanaqlarının qızardığını hiss edirdi, elə bil ki, damarlarıma gur
qan dalğası gəlmişdi. Özündən asılı olmayaraq, elə bil üstünə bir ehtiras şehi
tökülmüşdü. Ona elə gəldi ki, xırda döşləri də birdən-birə böyüdü, alt köynəyini
yırtmaq istəyir.
Südabə xanım özü də təəccüb qalmışdı, bu fağır qızın sifəti elə bil ki, qəfləti bir
bir həyat eşqi ilə əlavə gözəllik bəxş edən təbəssümlə mükafatlanmışdı. Ötən dəfə çox
qəmgin görünən bu qız indi şimşəyə bənzəyən bir gülüşlə canlanmağa başlamışdı.
Lakin bu, uzun sürmədi, az sonra kədər və nagümanlıq yenidən onun sifətinə qayıtdı.
Yanaqlarındakı günəş altında pərvanə qanadlarının cilvələnməsini xatırladan çalarlar
necə meydana çıxmışdısa, elə də yox oldu. Yəqin ki, ondakı bu məchul dəyişikliyi
arvadından daha çox Hüseyn müəllim hiss etmişdi. Ruhiyyə ürəyində Allaha
yalvarırdı ki, qoy Südabə xanım onun özünün buna baiskar olduğunu ağlına
gətirməsin. Qoy o, daim öz görünüşü ilə “fantaziya ilahəsinə” çevrilən qızı yada
salsın. Həm də çox istəyirdi ki, Südabə xanım qısa müddətdə baş verən səhnə
dəyişikliklərinin səbəbindən agah olmasın. Çünki təbiətcə qısqanc olan bu qadın
ərindən daha çox ona nifrət etməyə başlayardı və onların ünsiyyətinə birdəfəlik son
qoyulardı. Ruhiyyə sevinirdi ki, Südabə xanım heç nədən şübhələnməmişdir. O da
danışıb gülürdü. Ruhiyyəyə deyirdi ki, özünü utancaq aparma, açıq-saçıq ol, iştahayla
ye, sənin haqqında Hüseynə çox söhbətlər etdiyimdən o, səni yaxşı tanıyır. Ona görə
də sənin süfrə arxasında hansısa bir sıxıntı keçirməyin məni heç cür açmır.
Şam yeməyi başa çatanda Südabə xanım süfrəyə tort qoydu və çay süzdü.
Ruhiyyə belə hörmətli adamların evində əziz qonaq kimi qarşılanacağını heç təsəvvür
edə bilməzdi. Özündən asılı olmayaraq, Ruhiyyə çox şad idi. Elə bil ki, bu ər-arvad
onu sadəcə dadlı xörəklərə qonaq etməmişdilər, ona böyük bir dünyanı bəxş
etmişdilər. O, özünü fantastik bir aləmdə hiss edirdi. Ona olan ana nəvazişi ilə
yanaşan bir qadının və gözəlliyini diqqətsiz qoymayan bir yaşlı kişinin məclisi bu qızı
uzaqlara, tanış olmadığı gözəl bir diyara aparırdı.
Birdən onu qara fikirlər bürüdü, gələcək həyatının qorxusu, əzablı illərimin
davam etməsi, tənhalıqda keçəcək bir ömür perspektivi, bədənin və ağlın yorulduğunu
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hiss etdirən müdhiş qocalığın qəflətən haqlaması onu titrətməyə məruz qoydu.
Ruhiyyə düşünürdü ki, illər ötüb-keçəcək, ruhu əzən tənhalıq, bədəni əsdirən əsəbi
gərginliyin əlavə olunduğu yaşlılıq öz hökmünü verəcəkdir. Xəzan yarpağı rəngini
dəyişib saralır və torpağa tökülür, mənim də kasıb dünyam məhvə doğru tələsəcəkdi.
Bu mənzərə Südabə xanımın gözündən yayınmadı, hamiləliyin tez-tez melanxoliya
yaratdığını deyib, izah etdi ki, pis hisslərə qapılmaq bətndəki uşağın da sağlam
böyüməsinə mənfi təsir göstərə bilər. Lakin kədərli hisslərin onun üzərimə hücum
çəkməsi heç də bu qızın özündən asılı deyildi, həyatında çox şeylər ondan asılı
olmamışdı, ən riskli addımları da o, məcburiyyət qarşısında atmışdı. Gələcək özünün
fərəhli donuna büründükdə, keçmişin xatirələri adama daha acı görünməyə başlayır.
Arzuların da yerini qara fikirlər tutur və onlar adamı bir an da olsun rahat buraxmır.
Arzuların özü də qüssə rəngini qəbul edir, keçirdiyin xoş anlar da onlara öz təsirini
göstərə bilmir.
Çay dəstgahı da sona çatanda, Ruhiyyə onların istirahətini pozmamaq xatirinə
getmək istədiyini bildirdi. Südabə xanım əvvəlcədən içini ərzaqla, konfetlə, süd
məhsulları ilə doldurduğu sallofan zənbili ona verib dedi ki, bu, ananla bacın üçündür.
Qız çox utansa da, hədiyyəni qəbul etməkdən imtina edə bilmədi. Onu ər-arvadın ikisi
də yola saldı. Hüseyn müəllim birinci dəfə idi ki, belə hərəkət edirdi. Arvadı bunu
onun sözlərinə ərinin diqqətlə yanaşması kimi qəbul etsə də, Ruhiyyə bunu kişinin
onun özünə xüsusi diqqəti kimi qiymətləndirdi.
Üç həftə sonra yenə həmin dəvət, həmin şam süfrəsi təkrar olundu. Bu dəfə
Hüseyn müəllim evdə yox idi. Mətbəxdə süfrəyə plov, çolpa çığırtması düzülmüşdü.
Ruhiyyə hər iki xörəyi ləzzətlə yeyirdi, artıq Südabə xanımı özünə doğma hesab
etdiyindən utanmırdı, gözləri sərhəd müşahidəçisi kimi onu müşahidə edən Hüseyn
müəllimin evdə olmaması da onun özünü açıq-saçıq aparmasına şərait yaratmışdı.
Südabə xanım qızın səmimiyyətinə arxayın olduğundan yaxın adamı kimi ona
etiraf etdi ki, bəzən əsəblərini cilovlaya bilmir, qiyamçı ruhu onu rahat buraxmır. O,
Lermontovun “Парус” – “ Yelkən”şeirindəki təsvir olunan qayığın sakilik tapmaq
üçün tufan aradığını söylədi və şeirdən iki misra oxudu:
“А он, мятeжный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой”.
Tərcümədə belə səslənir:
“O qiyama susayıb, tufan axtarır,
Elə bil tufanda bir sakitlik var”
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Onu da əlavə etdi ki, mən də, nə qədər qəribə görünsə də, həmin qayıq
kimiyəm.
Südabə xanım Ruhiyyəyə öz doğma qızı kimi baxırdı və ona çox şeyi
öyrətməyə çalışırdı. Onun təsiri ilə qız yenidən çoxlu bədii kitablar oxumağa
başlamışdı. Qızla söhbətində bəzi eyhamlı, özünün dediyi kimi allüziya xarakterli
sözlər işlədirdi. Lakin qız bunları başa düşməmişdi, axı professor qadının söhbətlərini
anlamaq da asan məsələ deyildir. Nəhayət, özü dözə bilməyib, söhbəti açdı və
Ruhiyyə onun ağlasığmaz təklifini eşidəndə, yerindəcə donan kimi oldu. O, qəmgin
halda dedi ki, mən ağır xəstəyəm, ürəyim çox tez-tez ağrıyır, əsəblərim də artıq
gərginliyə dözə bilmir. Kardioloqlar ürəyimdə açıq cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasını
təklif edirlər, lakin mən razılıq vermirəm. Özüm də hiss edirəm ki, çox
yaşamayacağam. Hüseyni tək qoymaqdan qorxuram, övladımız olsaydı, ona həyan
olardı. Kimsə ona qayğı göstərməlidir, o, balaca uşaq kimidir, evdə ona xidmət
göstərilməsinə böyük ehtiyacı vardır. Belə qərara gəlmişəm ki, mən öləndən sonra sən
Hüseynlə ailə həyatı qurasan.
Ruhiyyə dik atıldı, qulaqlarına inanmadı. Düşündü ki, ya özü, ya da Südabə
xanım dəli olmuşdur. Bu təklif heç bir ölçüyə sığmırdı. Ona görə də yalvarmağa
başladı:
– Südabə xanım, sən allah, səhhətinizə fikir verin, sizə ölmək tezdir, hələ
yaşamalısınız. Özü də həm Hüseyn müəllim üçün, həm də sizi sevən tələbələriniz və
pərəstişkarlarınız üçün. Çalışın auditoriyada da çox əsəbiləşməyin. Məni də anasız,
rəfiqəsiz qoymamalısınız, heç olmasa, mənə yazığınız gəlsin. Mən uzun illərdən sonra
tapdığım sevimli anamı belə tezliklə itirmək istəmirəm. Yalvarıram sizə, ölüm
barədəki düşüncələrinizi özünüzdən uzaqlaşdırın. İnanın, mən öz ölümümə razıyam
ki, təki siz yasayasınız, ölməyəsiniz. Təkcə siz mənim kimi minlərlə cavan adamlara
dəyərsiniz. Mən çox tez atadan yetim qalmışam, indi də ən sevimli anamdan yetim
qalmaq istəmirəm.
Südabə xanım göz yaşlarımı özünün təmiz əl dəsmalı ilə silib dedi:
– Sən balaca uşaq kimi danışırsan, bunu heç də səndən gözləməzdim. Nə baş
verəcəksə, onu mərdliklə qarşılamalıyıq. Təbiətin qanunu heç kəs poza bilmir, dəyişə
bilmir, yaxınlaşan ölümün da qarşısını almaq çox çətindir.
Mən sənə Herodotun Kserks barədə yazdığı bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. Bu
əhvalat ölümün qaçılmaz olduğunu, qədim insanların da bunu yaxşı anladığını əks
etdirir. Persiya çapı Kserks 150 minlik ordu ilə Yunanıstana hücum etmək üçün
Hellespont boğazı (indiki Dardanel boğazı) yaxınlığındakı təpədə əyləşib, dərəyə
səpələnmiş qoşunlarını, boğazdakı 700 gəmisini qürurla seyr edirdi, özünü dünyanın
gələcək hökmdarı hesab edirdi. Ona qulluq edən dayısı çarın yaxşı əhval-ruhiyyədə
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olmasına sevinirdi. Ondan aralandıqdan bir az sonra xəbər verdilər ki, çar ağlayır.
Dayısı qorxa-qorxa ona yaxınlaşdı, əsəbiləşsə hamını, onun özünü də ağır
cəzalandırardı. Götür-qoy etdikdən sonra soruşdu:
– Əlahəzrət, nə olmuşdur, niyə kefiniz pozuldu?
Kserks əlini üzündən çəkib dedi:
– Mən gəmilərimə, əsgərlərimə baxıram, yüz ildən sonra nə dənizçilərdən, nə
döyüşçülərdən əsər-əlamət qalmayacaqdır. Mən özüm də olmayacağam, hamımız o
dünyada məskunlaşacağıq.
Südabə dedi:
– Çox ağıllı sözlərdir. Hamımız bu dünyanı tərk edəcəyik, tez, ya gec. Ona görə
də sənin belə həyəcan keçirməyin əbəsdir. Başının üstünü kəsən ölümün qarşısını heç
nə ilə almaq olmur. Ölməkdən hamı qorxur, çünki həyat bütün əziyyətlərinə
baxmayaraq şirindir, yaponların güman etdiyi kimi, heç də “pərvanə yuxusu”
deyildir.Mən hələ yaşayıram, səninlə gələcək barədə sadəcə fikirlərimi bölüşürəm.
Mənim sözlərimi ölümümdən sonra Hüseynə çatdırmalısan, onsuz da hiss edirəm ki,
bir qadın kimi də o, sənə ilk andan laqeyd deyildir. Lakin hər ikinizin mənə olan
sədaqətinizə də heç vaxt şübhə etməmişəm. Sən Hüseynin boş qalmış ürəyini doldura
bilərsən, ona yaxşı sirdaş ola bilərsən. Sənin olduqca mülayim xarakterinə də
bələdəm, bu da hansısa bir rəqabətdə üstün gəlməyinə şərait yaradan amildir. Onu da
sənə çatdırmalıyam ki, hətta keçirdiyin pis ömür də səni poza bilməmiş, xasiyyətini
mənfiliyə doğru dəyişə bilməmişdir. Digər bir üstünlüyün yalançı olmamağın,
aldatmaqdan uzaq olmağın, səmimiliyini ən çətin anda da itirməməyindir. Sən özünü
bütünlüklə bərpa edə, ləyaqətli bir ev xanımına çevrilə bilərsən. Gur işıq gələn qapını
üzünə bağlama, çünki yenidən büdrəyə bilərsən. Mən ikimizin də arzu etmədiyimiz
bu iyrənc perspektivi də nəzərə almışam. Onda mənim qızım olmağın adını birdəfəlik
itirə bilərsən. Ona görə də sən hökmən özünə ailə qurmalısan. Bu məsələdə Hüseyni
də sənin üçün ən yaxşı seçim hesab edirəm.
Ruhiyyə bu sözlərə dözə bilməyib, hönkür-hönkür ağladı. Südabə xanım da
özünü saxlaya bilmədi, gözlərindən yaş axıtmağa başladı. Qız hiss etdi ki, bu mərd
insanın həyata, yaşamasına inamı çox azalmışdır və ona görə də onu tərk etməyi
qərara aldı.
Südabə xanım dedi:
– Hər ikimiz öz ağciyərliliyimizi nümayiş etdirdik, mən hələ sağ ikən sən mənə
matəm qurursan, şivən qaldırırsan.
Onu qapıdan yola salanda dedi:
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– Məsləhətimə əməl etməlisən, yoxsa ruhum səni bağışlamaz, həm də bil ki,
tale təkəri bütöv dövrəsini edib, hərəkətini başa çatdırmalıdır.
Ruhiyyə evə çatanda da Südabə xanımın son sözlərini yadına salıb, uca səslə
ağlamağa başladı. Anası heç nə başa düşmürdü, ilk dəfə idi ki, professor xanımın
yanından hədiyyəsiz qayıdırdı. Qızını sorğu-suala tutsa da, ondan heç nə öyrənə
bilmədi. Elə başa düşürdü ki, qızı hamiləliyin sonu yaxınlaşdığına görə təlaş keçirir,
xeyli arıqladığına görə də zəifliyinin doğuşa pis təsir edəcəyindən qorxub, ağlamağa
güc verir.
Ruhiyyə Südabə xanımın ölümün gözünə dik baxmasına da məəttəl qalmışdı.
Bu qadın öz ölümü barədə çox mərdliklə danışırdı. Deyirdi ki, təkcə ayrı-ayrı
insanların həyatında deyil, xalqların həyatında da dəhşətli bədbəxtliklər baş verir və
bu, kütləvi faciələrə yol açır. Milyonlarla insan həyatını itirir, şəhərlər xarabalıqlara
çevrilir. Bir-iki əclaf liderin hesabına dünyada qan çayı axmağa başlayır. İkinci
Dünya müharibəsinin təşəbbüsçüləri alman natsistləri və yapon militaristləri idi. Bu
ölkələrdə dünya əhalisinin vur-tut 8 faizi yaşayırdı, onlar dünya əhalisinin 92 faizini
müharibə bədbəxtliklərinə cəlb etdilər, bəşəriyyəti böyük itkilərə, dərdlərə məruz
qoydular. Başqa xalqlarla müqayisədə də onlar daha az itki vermişdilər. Bir fərdin
ölümü milyonların həyatdan məhrum olması ilə müqayisədə xırda məsələdir, ancaq
bu da bir həqiqətdir ki, bir nəfərin ölümü də onun yaxınları üçün böyük faciədir.
Mənfur qonşularımızın təcavüzü hesabına xalqımız xeyli sayda qurban verməli
olmuşdur.
O, dünyanın faniliyini də, ömrünün hansı andasa qırılmasını da xüsusi qeyd
edirdi. Qədim yunanlara görə üç moyradan biri tale sapını əyirir, digəri hörür,
üçüncüsü isə kəsir. Biz sonuncu əməliyyatdan qorxmamalıyıq. Ölüm insanların
anadangəlmə hüququdur və bu hüquq öz icrasını tapmalıdır, Südabə xanım insanın
yaşamaq imkanını dağ yamaclarını bəzəyən çiçəyə bənzədirdi. Gözəllik mənbəyi olan
bitkilər gur çiçək açır, ətrafa gözəl qoxu yayır, lakin quraqlıq onları haqlayan kimi
quruyur, yoxa çıxırlar. Adama xoş gələn mənzərə artıq qeyb olur, çünki çiçək
meşəliyi yoxa çıxmışdır.
Qədim dövrdə yunanlar dünyanı “gözəllik”adlandırırdı. Təbiətin ilkin
formalarında hər şey – səma, dağ, ağaclar, heyvanlar, rənglər, hərəkət bizə həzz verir.
İnsan onları seyr etməyə daim ehtiyac duyur. İnsan gözü ən yaxşı rəssam hesab
olunur, çünki gözəlliyi başqa həyati formalardan fərqləndirməyi bacarır. Heç kəs, ən
primitiv zövqlü adam da gözəlliyə bütünlüklə biganə qala bilmir. İnsanın özünə
gəldikdə, kamil gözəllik yalnız zahiri və daxili gözəlliyin sintezində özünü büruzə
verir. Çünki bəşər övladı canlı məxluq kimi həm də ruha, mənəvi aləmə malikdir.
Südabə xanım Ruhiyyəyə deyirdi ki, heç bir mübaliğəyə yol vermədən, mən
sənin kamil gözəlliyə malik olduğuna əminəm, çünki sən ürəkaçan cizgilərinlə yanaşı,
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həm də təmiz ürəyə maliksən. Ona görə də gələcəkdə mən sənin Hüseynlə ailə
qurmağınızı çox istəyirəm, heç şübhə etmirəm ki, qısa müddətdə siz bir-birinizi atəşin
qaydada sevəcəksiniz və ikinizi də razı salan bir xoşbəxtliyə qovuşacaqsınız.
Ruhiyyə ilk görüşdən Südabə xanımın qeyri-adi adam olduğuna yəqinlik
tapmışdı. Onun təəccüb qaydasındakı mərhəmətini, ilk dəfə küçədə ağlayan vaxt ona
yaxınlaşanda hiss etmişdi. Bu qadın onu bir qızı kimi sevirdi, lakin bu da hansısa bir
əsas vermirdi ki, keçmişinə də yaxşı bələd olduğu bu qız ən saf, təmiz məxluq kimi
ölümündən sonra iyirmi beş il bir yerdə yaşadığı ərinin yeni arvadı kimi onun evinə
sahib olsun. Bunu hətta altruizm adlandırsalar da, bu ifadə də onun qəlbinin
genişliyini heç cür əhatə edə bilmirdi.
Çox götür-qoy etdikdən sonra Yusif müəllimlə bu məsələni müzakirə edib,
onun rəyini öyrənmək ehtiyacı duydu. Ona görə də Yusif müəllimə zəng vurub,
onunla görüşmək istədiyini bildirdi. Yusif müəllim xəstəxanada müalicə olunduğunu
dedi. Ruhiyyə onu yoluxmağa gəlmək istədiyini bildirdikdə, professor razılaşmadı və
xəstəxanadan çıxdıqdan sonra özünün ona zəng vuracağını vəd etdi.
Ruhiyyənin hamiləliyi başa çatmaq ərəfəsində idi. Özünü o qədər də yaxşı hiss
etmirdi, qarnında ciddi ağrılar baş verirdi. Onu analıq məzuniyyətinə buraxmışdılar,
aylıq maaşını müntəzəm qaydada ödəyirdilər. Rəfiqələrindən rus qızı olan biri
vaxtaşırı ona zəng vurub hal-əhval tutur, nəyə ehtiyacı olduğunu soruşurdu. Ruhiyyə
dəfələrlə ondan borc pul almışdı, çünki həmin qızın əri yüksək maaş alırdı, bu dəfə də
qarşıdakı doğum evinə yollanmağın xərclərini nəzərə alaraq ondan borc istədikdə,
rəfiqəsi gətirib pulu ona evində verdi.
Südabə xanımın ölümü
Südabə müəllimə növbəti mühazirəsinə dünya ədəbiyyatına marağın artırılması
lüzumu barədəki öz mülahizələri ilə başladı, çünki bəzi küt tələbələr, pis dənizçi
okeanda üzməyi sevmədiyi, öz xırda dənizində, gölündə üzməyə üstünlük verdiyi
kimi, biliklərini yalnız milli ədəbiyyatla məhdudlaşdırmaq istəyirdilər. Professor dedi
ki, əgər mən dünya ədəbiyyatına müraciəti vacib sayıramsa, bu o demək deyildir ki,
artıq milli ədəbiyyatımızın inkar edilməsinə yuvarlanmışıq.
Yox, biz nəslini tanımayan İvanlar deyilik. Mən dünya anarxistlərinin lideri
olan M.A.Bakunin də deyiləm ki, haray çəkəm ki, «Mənim vətənim yoxdur». Mənim
doğma vətənim var və ona çox bağlıyam. Xalqımızın tarixinə və qədim ədəbiyyatına
hörmətlə, məhəbbətlə yanaşmalıyıq, lakin bu, heç də dünya mədəniyyətinə arxa
çevirmək demək deyildir. Bəşəriyyətin nailiyyətlərinə də biganə qalmamalıyıq,
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ümumdünya mədəni xəzinəsindən də faydalanmalıyıq. Kvazivətənpərvərlik heç də
həqiqi vətənpərvərlik deyildir, onun əksidir. Bəzi xalqlar öz şovinizm xüsusiyyətləri
ilə hamıya düşmən gözü ilə baxır, bu yolla öz əleyhdarlarının sayını artırırlar. Biz
onların uğursuz mövqelərinə yuvarlanmaqdan özümüzü qorumalıyıq. Onların qatı
millətçiləri özlərinin malik olduqlarını, hava şarı kimi üfürüb doldururlar. Güman
edirlər ki, bu şarlar nəhəng təbliğat vasitəsinə çevriləcəkdir, nəzərə almırlar ki, onlar
da almanların nəhəng «Hindenburq» tsepellini kimi göydə partlayıb, xeyir gətirmək
əvəzinə, böyük zərər vura bilər. Bizim qürur mənbəyi olan qədim ədəbiyyatımız
vardır. Hote özünün «Qərb-Şərq divanı» əsərində Nizamini fars dilində yazan yeddi
böyük şairdən biri adlandırmışdı, onun Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşadığını,
qəbrinin də orada olduğunu bütün Avropaya çatdırmışdı.
Farsların cəhdlərinə baxmayaraq, dünya Nizaminin, həqiqətən, Azərbaycan
şairi olduğu rəyi ilə razılaşır. Nizamidən bəri azərbaycanlıların idrakının, mədəniyyət
və ədəbiyyatının gur çayı axmağa başladı. Bu çay bəzən məhvərini dəyişirdi, lakin
heç vaxt qurumurdu. Bu, sağlam həyat instinktinə malik olmanın mühüm sübutu idi.
Azərbaycan qonşularına bəzi şeyləri verdiyi kimi, onlardan da nəsə götürmüşdür,
lakin mənən güclü olduğundan və ya özünə inandığından bunları özünəməxsus
qaydada qəbul etmiş və öz həyat parçasına hörmüşdü. Keçmişdə ancaq həm də
durğunluq və tənəzzül halları da olmuşdu, lakin nəticə etibarilə onlar ötüb keçmişdi.
Biz bunlarla öyünürük, lakin təkcə ruhun böyüklüyü kifayət deyildir. Həyat canlı
orqanizm olduğuna görə onun digər toxumaları, hüceyrələri də normal işləməlidir,
digər sahələrdə də geridə qalmamalıyıq. Təkcə Aşıq Alının şeirini əzbər bilməklə biz
həyatımızı hərtərəfli dolğun edə bilmərik. Mən əgər başqa ədəbiyyatlardan misal
gətirirəmsə, bunlar da ehkam xarakteri daşımamalıdır. Szi onların düşüncə fəlsəfəsinə
bələd olmaqla, həm özünüzü silkələməli, əvvəllərdəki ətalətə qapılmanızı məzəmmət
etməlisiniz. Başqalarına dirsək göstərmək bilik qazanmaq yolu deyildir, bilik müxtəlif
mənbələri geniş mənimsəmə prosesindən keçir. Biz zəhmətdən qaçmamalıyıq, biz
qədim hindlilərdə nəcib məşğuliyyət sayılan əkinçilik zəhmətinə həvəslə girişməliyik,
təsadüfi deyil ki, Hindistandakı qədim arilərin mənşəyini bildirən arya adı sanskrit
dilindəki «şumlamaq» sözünün kökündən əmələ gəlmişdi. Biz də bilik qazanmaqda,
işdə zəhmətdə qədim arilər və ya müasir yaponlar kimi «şumlamağı» bacarmalıyıq,
zəhmətsevərliyimizlə öyünməliyik.
Biz bir sıra xalqlardan fərqli olaraq, etiraf etməliyik ki, öz tariximizə ciddi fikir
verməmişik, sirr deyil ki, onun səhifələrində detallar zənginliyi çatmır. Nankor
qonşularımız isə tarixin saxtalaşdırılması, bu yolla həm də son bir neçə əsr ərzində
başqa ərazilərdən köçürülmək qaydasında gəlib onun torpaqlarında məskunlaşmış və
onlara yalnız mehriban münasibət göstərmüş xalqa böhtanlar atmaq, onun keçmişini
tamamilə inkar etmək yolunu tuturlar. Faktlar isə bu yalanları təkzib edir.Unudurlar
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ki, erməni ədəbiyyatının klassiki Xaçatur Abovyanın özü 1841-ci ildə yazdığı
“Ermənistan yaraları” kitabında qeyd edirdi ki, İrəvanda kübar erməni ailələrində
əsasən azərbaycan dilində danışmağa üstünlük verirlər, proses belə getsə şəhərdə
erməni dili sıradan çıxacaqdır. Onun şəhadətinə görə Azərbaycan dilindəki nəinki çox
sayda sözlər erməni dilinə keçmiş, ermənilər hətta nitqlərində bu dildəki bütöv
cümlələri də işlədirlər. Bir qayda olaraq, həmin dövrdə daha yüksək səviyyədə olan
xalqın mədəniyyəti və dili başqa xalq tərəfindən qəbul edilir. Qədim romalıların dili
olan latın dili böyük dərəcədə ispan dilinin, qismən ingilis dilinin əsasını təşkil etmiş,
bütün hindavropa dillərinə öz təsirini göstərmişdi. Latın dili həm də yunan dili ilə
yanaşı elm və təbabət terminlərində mühüm yer tutdu. Ərazisini işğal etməklə qalib
gəlmiş monqollar Çin mədəniyyətini qəbul etmiş, bu ölkədə idarəçilik də Çin dilində
aparılırdı. Ərəb dili türk xalqlarının dilinə əhəmiyyətli təsir gəstərmişdi. Hindistanda
Böyük Moğolların hakimiyyəti dövründə fars dili saray dili idi. XVIII əsrdə
Prussiyyada ziyalılar doğma alman dili əvəzinə fransız dilindən istifadə edirdilər. XIX
əsrin əvvələrində isə Rusiyanın hər iki, yeni və köhnə paytaxtında kübar ailələri
üzvləri arasında ünsiyyət fransız dilində gedirdi, onların cavanlarının əksriyyəti heç
rus dilini bilmirdi, Vətən müharibəsi vaxtı Borodino döyüşündə rus ordusunun
zabitləri fransızca danışdıqlarından, əsgərlər onları səhvən fransızlar kimi qəbul
edirdilər.
Hər bir xalqın tarixçiləri həm də onun milli xarakterinin daşıyıcıları
olduğundan, təəssüf ki, şovinizmə yoluxmuş xalqlarda onlar asanlıqla qeyriobyektivliyə, tarixin təftişinə keçirlər. Onlar saxtakarlığa millətçilik ruhundan irəli
gələn bir müqəddəs vəzifə kimi baxırlar. Erməni tarixçiləri üçünsə bu, xroniki
xəstəliyə çevrilmişdir. Belələri haqqında böyük fransız filosofu Volterin sözləri yerinə
düşür. Volter yazırdı: «Tarixçi hansısa qüdrətli ailəyə xoş gəlmək üçün tiranı
tərifləyirsə – o, qorxaqdır; tarixçi ədalətli hökmdarın xatirəsini ləkələmək niyyətini
güdürsə, o, dəhşətli varlıqdır, öz uydurduqlarını həqiqət kimi qələmə vermək istəyən
roman yazanlar isə nifrətə layiqdir». Saxtakar, tarixi təhrif edənlərdə isə bu üç iyrənc
sifəti bir yerdə tapmaq mümkündür.
Ölkəmiz çox sayda fatehlərin yolunun üstü, körpüsü olmuşdur. Teymurləngin
qoşunları, Böyük Pyotrun işğalçıları buraya gəlmişdir. Onlar bu xalqın həyat və
düşüncə tərzinə nəyisə əlavə etmişlər. Xalq isə öz təbiətinə yad olan elementləri bir
okean kimi udsa da, öz xarakterik xüsusiyyətlərinin təmizliyini, saflığını qoruyub
saxlamışdır.
Azərbaycan nisbətən kiçik əraziyə malik olsa da, bu torpağa təbiət olduqca
böyük müxtəliflik vermişdir. Bu rəngarəngliyə görə onu dünyanın miniatür əksi
hesab etmək olar. Azərbaycan planetin mikrokosmudur. Ölkəmizin dağları, çayları,
meşələri və geniş çölləri, münbit torpaqları vardır, zəngin yerin təkinə malikdir. Lakin
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bu sərvətlərdən ən qiymətlisi onun doğma əhalisidir, bu ərazidə yaşayan xalqlar,
dövlətimizin vətəndaşlarıdır.
Azərbaycan XX əsrin sonunda müstəqilliyinə nail olanda öz dövlətini heç də
körpə uşaq şəklində qurmadı, çünki əsrin əvvəlində də iki ilə yaxın bir müddətdə əsl
demokratik bir dövlət kimi artıq mövcud olmuşdu.
Böyük nağıl ustası H.K.Andersen öz ölkəsi Danimarkanı qu quşu yuvası ilə
müqayisə etmişdi, onun istedadlı və yaxşı tanınmış sakinlərini isə sonalara
bənzətmişdi. Qu quşu öz qanadları ilə yerin üstünü tutan dumanı yarır və bu vaxt
ulduzlu göy bütün gözəlliyi ilə adamlara görünür. Yırtıcı quşlar uçub gəlib bu diyarı
viran qoya bilməz, bu niyyətdə olanlar ağır cavablarını alacaqlar, hətta lələklənməmiş
ətcəbalalar da öz döşləri ilə düşməni qarşılayacaq, dimdikləri və caynaqları ilə bütün
güclərini sərf etməklə öz torpaqlarını qoruyacaqlar. Bizim xalqımız da olduqca
sülhsevər, dinc insanlardan ibarətdir, onlar da qu quşlarını xatırladırlar, lakin
torpağına təcavüz edildikdə döyüşkən spartalılara çevrilirlər, düşməni öz
torpaqlarından qovmaqla yanaşı, mərhəmət göstərilmək barədə onun diz çöküb
acizanə yalvarmalarına nail olurlar.
Azərbaycan – əslində qartaldır, təsadüfi deyildir ki, xəritədəki onun sərhəd
perimetrinin cizgiləri qartalı xatırladır. Qartal isə səmada uçan heç bir quşa təslim
olmur. Təkcə öz şöhrəti hesabına başqalarının ona sataşması cəhdi baş verir. Əlbəttə,
mən coğrafiyanı, ölkəmizin tutduğu məkanı fetişləşdirmək istəmirəm, Azərbaycan gur
əsrlərdən keçərək, nəinki torpaqlarını əsasən qoruyub saxlamış, ən başlıcası öz böyük
adamlarının işıqlı şüurunda doğan canlı sözü, sarsılmaz ənənələri qoruyub saxlaya
bilmişdir. Həmin dahilər təkcə bizim iftixar mənbəyimiz olmayıb, həm də xalqımızı
dünyaya tanıtdıra bilmişlər. Bəlkə də, onların mənəvi təsirlərinin miqyası
arzuladığımız qədər də geniş deyildir, onu böyütmək isə gələcək nəsillərin vəzifəsi
olmalıdır. Səkkiz əsr ərzində ədəbiyyatımız öz inciləri ilə daha da zənginləşmişdir.
Mən F.M. Dostoyevskinin romanlarından, onun «məhəbbət» və «nifrət»
konsepsiyasından danışanda, bəzi tələbələr bunları hiddətlə qarşılayırlar. Dostoyevski
belə bir mülahizə yürüdürdü ki, adam hətta nifrət etdiyinə də vurula bilər. Biz onun
dünyanı heyran qoyan əsərlərinə niyə qısqanclıqla yanaşmalıyıq, yaradıcılığı
bəyənməmək olar, ona nifrət bəsləmək isə yalnız zövqün qaydada olmamasından
xəbər verir. Qədim Roma şairi Katull da «nifrət və məhəbbət» mövzusuna toxunmuş,
onların bir yerdə necə hiss olunduğunu soruşmuşdu.
Bu vaxt professorun küt, həyasız kimi tanıdığı tələbə ayağa qalxıb dedi:
– İndi də başladınız rusları təbliğ etməyə, nə qədər biz belə cəfəng şeylərə
qulaq asmalıyıq. Gah ingilisi, gah rusu ortaya atırsınız.
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Südabə xanım ona cavab verərək dedi:
– Mühazirədə cəfəngiyata heç də yer ayırmıram, sizə bilik vermək, hərtərəfli
inkişafınıza nail olmağa çalışıram. Sizə maraqsızdırsa, auditoriyanı tərk edə bilərsiniz,
istəməzdim ki, siz öz səhv mövqeyinizlə başqalarına zərərli təsir göstərəsiniz. Axı
buna təəccüblənmək də düzgün deyildir. Çünki adamlar da bir-birini sevərək və birbirinə nifrət edərək birgə yaşayırlar.
Professor bilirdi ki, bu oğlan qeyri-adi adamlardandır, həm də əclafdır,
özlüyündə onu qeyri-adi əclaf adlandırırdı.
– Gələcəkdə özünüz mühazirə oxusanız, o vaxt dünyanın dahi yazıçıların
çoxunu ostrakizmə məruz qoyarsınız. Yəqin ki, onların ruhu hələ də sizin cəzanızı
gözləyir.
Tələbə həyasızlığını bir az da artırdı.
– Mən heç yerə gedən deyiləm, bizdən xoşunuz gəlmirsə, siz özünüz çıxıb gedə
bilərsiniz, universitet bundan yalnız fayda götürə bilər. Çünki siz milli hisslərimizə
hörmət bəsləmirsiniz, deyəsən, heç sizin qanınız da təmiz deyildir. Darıxmayın, biz
vətən xainlərinin axırına çıxacağıq.
Tələbənin dediyi iyrənc sözləri, xüsusən «xain» ifadəsini eşitdikdə professorun
rəngi qızardı, səndələdi və birdən döşəməyə yıxıldı. Qızlar onu qaldırmağa icazə
vermədilər ki, xəstəliyin şiddətlini artıran bir təsir göstərə bilərlər. Təcili yardımdan
həkimlər gəldi. Müayinə apardıqdan sonra infarkt olduğunu dedilər.
Onu ambyulansda xəstəxanaya apardılar və ərinə xəbər verdilər. Hüseyn
müəllim çox keçməmiş gəldi, Südabə xanım özünə güc verib, gülümsəmək istədisə
də, kiçik təbəssüm də alınmadı. Rəngi tamamilə ağarmışdı, olduqca zəif görünürdü,
danışa da bilmirdi. Həkimlər dedi ki, professoru sağaltmaq üçün əllərindən gələni
edirlər, bu sözlərə görə Hüseyn müəllim vəziyyətin böhranlı olduğunu başa düşdü.
Adətən, həkimlər xəstənin vəziyyəti qorxulu olanda, dillərini işə salırlar ki, bəlkə,
xəstədə ümid qığılcımı əmələ gəldi.
Xəstəxanadakı bir həftəlik müalicə fayda vermədi və Südabə xanım həyata
gözlərini birdəfəlik yumdu. Bu vaxt arvadının çarpayısının başında duran Hüseyn
müəllimin gözlərindən yaş axmağa başladı.
Professorun cəsədi məsciddə yuyulduqdan sonra universitetin əsas binasının
dəhlizində qoyuldu. Tabutu əklillər bəzəmişdi, başının üstündən Südabə xanımın
portreti asılmışdı. Matəm mitinqində rektor, fakültə dekanları, kafedra müdirləri,
professor-müəllim heyəti iştirak edirdi. Dekan gurultulu bir çıxış etdi, Oksford
universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında bu görkəmli alimin körpü salmaq
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barəsindəki geniş fəaliyyətindən danışdı. Sonra bir əlaçı tələbə çıxış edib, böyük bilik
fədaisi olan müəllimlərinə bütün onu sevən tələbələri adından minnətdarlığını bildirdi.
Sonra söz Böyük Britaniya səfirliyinin işçisinə verildi. Diplomat mərhum professorun
İngiltərə elm aləmində yaxşı tanındığından, əsərlərinin tərcümə edilib ölkəsində
dəfələrlə çap edilməsindən danışdı və çıxışını bu sözlərlə bitirdi:
– Xanım professor Səfərlinin vaxtsız vəfatı universitetiniz üçün böyük itkidir.
Biz özümüz də onun simasında öz xalqımızın nəcib bir dostunu itirdik.
Başqa çıxış etmək istəyənlər də var idi, lakin onları xəbərdar etdilər ki, bu
hərəkət rəhbərliyin xoşuna gəlməyəcəkdir. Çünki onlar mərhum professoru
sevmirdilər.
Rektor diplomata yaxınlaşıb, matəmdə iştirak etdiyinə və dəyərli sözlərinə görə
ona minnətdarlığını bildirdi və hamı eşitsin deyə ucadan pafosla dedi:
– O, öləndə mən güman etdim ki, universitetimizə qaranlıq çökmüşdür. Lakin
səhv etdiyimi anladım, çünki professor Südabə Səfərlinin parlaq işığı heç vaxt bizim
xatirəmizi tərk etməyəcəkdir. Biz baş əyirik, ağlayırıq, yəqin ki, onun ruhu dərin
kədərimizi hiss edir.
Tələbələrin çoxu məyus görkəm almışdı, fakültənin tələbə qızları isə göz
yaşlarını saxlaya bilmirdilər, çünki onlar təkcə çox qiymətli müəllimlərini deyil, həm
də mehriban rəfiqələrini, onların halına yanan ikinci analarını itirmişdilər.
Səhərisi günü Təzəpir məscidində həm qadınlar, həm də kişilər üçün matəm
mərasimi keçirildi. Məclislərə digər universitetlərin humanitar fakültələrinin
müəllimləri gəlmişdi. Hüseyn müəllim, rektor və dekan mollanın yanında oturmuşdu.
Qadın məclisində isə bu rolu universitetin qadın prorektoru oynayırdı.
Ruhiyyə doğum evinə getməyə hazırlaşırdı, sabahısı günü o, palatada olmalı
idi. Son günlər ərzində Südabə xanımdan xəbəri yox idi, zəng vurmamışdı. Axşam
televizorda Şopenin noktyürnü çalınırdı. Qız bundan xüsusi ləzzət alırdı, musiqi sona
çatanda ekranda Südabə xanımın portreti göründü və aparıcı qəmgin səslə bildirdi ki,
ölkəmizin elm ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir, tanınmış professor Südabə Səfərli
ağır ürək xəstəliyindən vaxtsız vəfat etmişdir. Sonra o, qarşısındakı kağızdan
professor Səfərlini elmi-pedaqoji fəaliyyəti, bədi yaradıcılığı barədə olan məlumatları
oxudu.
Ruhiyyə deyilənlərə inanmaq istəmirdi, elə bil ki, onu ildırım vurmuşdu. Birdən
özünə gəldi və Südabə xanımın öldüyünü anasına çatdırdı. Qadın kənd qaydasında ağı
deməyə başladı, bəlkə də, əri öləndə belə uca səslə ağlamamışdı. Səsə qonşular
gəldilər, onlar güman edirdilər ki, televiziya ekranında gördükləri qadın onların yaxın
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qohumudur. Bəziləri pıçıldaşırdı ki, indiyədək belə böyük qohumları olduğunu bizdən
gizlədiblərmiş.
Ruhiyyə özünə yer tapa bilmirdi, hönkür-hönkür ağlayırdı, axı dörd ay ərzində
bu qadına çox isinişmişdi, onu özünə ən yaxın adam hesab edirdi. Onun güvəndiyi ev
uçmuş, o özü də onun xarabalıqları altında qalmışdı. Belə deyirlər ki, ürək yavaşyavaş ölür, bəs Südabə xanımın ürəyi niyə ona belə xəyanət etdi, tez dayandı.
Qoca qonşu qadın ərklə Ruhiyyənin anasına dedi:
– Ağlamaqla öləni geri qaytarmaq mümkün deyildir, dur halva çal, gələn
qonaqları ehsana qonaq elə. Matəmi yüngülləşdirən yeganə şey ehsandır, sabah qadın
mollası da dəvət edib, yası yola verərsən.
Ana gözünün yaşını silə-silə dedi:
– Sabah Ruhiyyəni doğum evinə aparmalıyam. Halvanı çalacağam və qonşulara
paylayacağam. Bizim yas keçirmək imkanımız olmayacaqdır.
Qoca arvad başını silkələyib dedi:
– Heç yaxşı olmadı. Elə böyük adama ehsan verməmək dini qaydalarımıza
məhəl qoymamaq deməkdir.
Bu arvad elə güman edirdi ki, guya Südabə xanım bu ailənin ən yaxın qohumu,
həm də hamisidir.
Ruhiyyə həm ağlayır, həm də yaxınlaşan doğuş barədə fikirləşirdi, dərd onu
götürmüşdü, axı o, dünyaya ilk dəfə uşaq gətirəcəkdi.
Ruhiyyə Südabə xanımın ölümünün səbəbini öyrənmək üçün Hüseyn müəllimə
zəng vurmaq istədi, sonra bu qərarından vaz keçdi, yəqin onun başı indi çox
qarışıqdır, çünki övladları da yoxdur ki, onun əlindən tutsun. Bütün gecəni yata
bilmirdi, elə bil ki, onsuz da böyük olmayan dünyasından nəsə iri bir parça
qopmuşdur. Anasının dediyi kimi, elə bil ki, bu qız yenidən yetim qalmışdı.
Tələbələrinin professor Səfərli barədə xatirələri
Səhərisi gün telefonun internetində Ruhiyyə professorun ölümü ilə bağlı
xəbərləri, rəyləri oxudu və dəhşətə gəldi. Bir tələbə özünün məqaləsində yazırdı ki,
həmişəki kimi professor çox maraqlı mühazirə oxuyurdu, Dostoyevskinin
yaradıcılığını təhlil edirdi və onun «nifrət və məhəbbət» prinsipindən danışmağa
başladı. Romançının düşüncəsinə görə, hətta nifrət etdiyin adama da vurula bilərsən,
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beləliklə, nifrət məhəbbətlə əvəz oluna bilər. Sonra o, Somerset Moemin rus
yazıçısına qarşı çıxıb, II Dünya müharibəsində gənc fransız qızının sevdiyi alman
əsgərindən uşağı olduqdan sonra milli düşmənçiliyə görə ona nifrət bəsləməyə
başlamış, öz sevgilisinin izini də itirmək üçün körpə balasını çayın suyunda boğub
öldürmüşdü. Lakin professor Dostoyevskinin haqlı olduğunu vurğuladıqda,
kobudluğu ilə seçilən bir tələbə ayağa qalxıb, “bəlkə indi də sazda «Yanıq Kərəmi»
əvəzinə «Nifrətdən məhəbbətə» havasını çalaq? Axı siz bunu az qala dini ehkam
səviyyəsinə qaldırırsınız. Milli ruhumuzu niyə ayaqlar altına atırsınız?”
Professor ona cavab verdi ki, mən milli ruha hörmətlə yanaşıram, lakin çuxa,
zurna vətənpərvərliyini qəbul etmirəm, dünya musiqisini bütünlüklə inkar edib, sazın
“Ruhani”sinin də göylərə qaldırılmasının əleyhinəyəm.
Həmin oğlan lap özündən çıxdı, sizin kimilərin hesabına biz milli qürurumuzu
da itiririk. Sizdə günah yoxdur, günah sizə mühazirə kafedrasını etibar edənlərdədir.
Biz də qoyun kimi sizin tütək səsinə qulaq asmalıyıq. Ancaq deyirəm, biz artıq qoyun
deyilik ki, hara ötürsəniz, orada da dinməzcə otumuzu otlayaq. Biz dözməyəcəyik,
milli xainlərə qarşı etiraz səsimizi ucadan qaldıracağıq.
Professor bu nadanın təhqirinə, böhtanına artıq dözə bilməyib, ondan
auditoriyanı tərk etməyi xahiş etdi. Oğlan daha da həyasızlaşıb dedi:
– Mən çıxan deyiləm, kefinə gəlmir, özün çıx get, otağın havasını zəhərləyən
mən deyiləm, sənsən.
Südabə xanım bu sözlərdən tam sarsıldı, səndələdi və yıxıldı. Qızlar qaçıb ona
yaxınlaşanda sifətinin rəngi ağarmışdı, hərəkətsiz idi. Mobil telefonla həkim çağırıldı,
təcili tibbi yardım maşınında gələnlər professorun infarkt olduğunu dedilər və onu
xəstəxanaya apardılar. Bir həftə ərzində aparılan müalicə fayda vermədi və Südabə
Səfərli həyatla vidalaşdı.
Post müəllifi qeyzlə yazırdı ki, professor Səfərlinin ölümünə bais olanlar
məhkəmə qarşısında dayanıb, layiq olduqları cəzanı almalıdırlar. Bu cinayətin
arxasında dayananlar da ifşa edilməli və cəzalandırılmalıdırlar. Bədnam
kvazivətənpərvərlər xalqin fəxr etdiyi adamları özlərinə hücum hədəfi seçirlər. Onlar
güman edirlər ki, bu yolla vətənə xidmət edirlər, əslində isə onun mənafeyinə zərbə
vurmuş olurlar. Ədalət naminə, Südabə xanım kimiləri deyil, onlar özləri ağır
təqsirlərinə görə bəlkə də ölü kimi vətənə diri olduqlarından daha yaxşı xidmət
edərdilər. Bəlkə də bu çox sərt səslənir, lakin elmimzə qarşı olan həmlə o qədər böyük
və bağışlanmazdır ki, drakon tədbirləri də belə məqamda özünü doğrultmuş olardı.
İki qız aspirant isə postlarında professora ağı deyilən qaydada kədərli sözlər
işlətmişdilər. Onlar bu xanımın geniş fəaliyyətindən söhbət açır, Çarlz Dikkensdən,
Redyard Kiplinqdən, Uilyam Folknerdən və Ernest Heminqueydən birbaşa orijinaldan
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etdiyi uğurlu tərcümələrdən söhbət acırdılar. Onun universitetimizin Oksford və
Kembric universitetləri ilə elm əlaqələrinin yaradılmasında və genişləndirilməsində
böyük xidmətləri olduğunu qeyd edirdilər. Onun təkcə dostlarının deyil,
düşmənlərinin də yekdil fikri belə idi ki, bu qadın ensiklopedik biliyə malikdir. Ona
görə də ona paxıllıq edənlər də az deyildi.
Bir vicdansız isə öz statusunda yazmışdı ki, millətini bəyənməyənlərdən biri də
yaxşı ki, dünyadan köçdü. Elələrinin hansı biri sıradan çıxsa, millətin başı daha da uca
olacaqdır.
Ruhiyyə heç nə başa düşmürdü, bu istedad və böyük bilik sahibi olan qadın
millətə hansı pisliyi etmişdir? Niyə qurban getmiş adama az qala cinayətkar qifayəsi
geyindirilir? Onun ölümünə səbəb olanı da milli dəyanət rəmzinə çevirmək istəyənlər
də tapılır. Millətə həqiqi xidmət edənlər milləti kvazisevənlər tərəfindən biabırçılıq
dirəyinə mıxlanır, ölümə məhkum edilirlər.
Universitetin dosenti olan bir xanımın postu daha maraqlı idi. O yazırdı ki,
ailələrində faciə baş vermiş, böyük bacısı özünü yandırıb öldürmüşdü. Səbəb isə
həyətlərindəki kiçik otaqda kirayənişin yaşayan və əlilliyinə görə axsayan müəllimin
onunla yaxınlığından bacısının hamilə qalması, atasını biabır edəcəyindən qorxub,
özünə əl qaldırması olmuşdu. Müəllim isə heç nə olmayıbmış kimi, başqa uzaq
kənddə işləməyə getdi. Mən yaxşı oxuyurdum və özünü intihar etmiş bacımdan sonra
mənim Bakıya getməyimə, ali məktəbə girməyimə valideynlərim qadağa
qoymuşdular. Ağsaqqallar işə qarışdıqdan sonra atam etiraz etmədi, ali məktəbə daxil
olmaq şansı qazandım. Birinci kursda professor Səfərli ilə tanış oldum və ona
ailəmizdəki faciəni danışdım. O, mənə ehtiyatlı olmağı, tələbə oğlanların şirin dilinə
aldanmamağı məsləhət gördü və o vaxtdan məni himayə etməyə başladı. Onun
məsləhəti ilə aspiranturaya girdim, yaxından köməkliyi ilə namizədlik dissertasiyasını
müdafiə etdim. Həyatda nə qazanmışamsa, birinci növbədə Südabə xanıma
borcluyam.
Universitetin digər bir məzunu olan qız da öz məqaləsində professor Südabə
xanımın ona ana qayğısı göstərməsindən yazırdı:
«Mən bacımın faciəsindən sonra universitetdə təhsil alanda, özümü toyuq
sürüsünə yenicə daxil olmuş fərə kimi aparırdım, oğlanlarla ünsiyyətdən qaçırdım.
Bacım tarix fakültəsinə daxil olmuşdu, orada kənd müəllimliyindən aspiranturaya
girmiş və namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş bir həmyerlimiz var idi. Onun
dilində qüsur var idi, «r» hərfini «ğ» kimi tələffüz edirdi. Savadını isə hamı etiraf
edirdi, qocaman professorlarla da diskussiyaya girir və çox vaxt qalib çıxırdı. Ona
görə də tələbələrin sevimlisinə çevrilmişdi. Bacımla onun heç bir tanışlığı yox idi, öz
rayonumuzdan, lakin uzaq kənddən olan həmin müəllim bacıma vurulmuş və onların
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sevgi macərası başlanmışdı. Bir müddətdən sonra onların yaxınlığı bacımın hamiləliyi
ilə nəticələnmişdi.
Bu vaxt müəllimin ona olan münasibəti tamamilə dəyişmişdi. Bacımın
evlənmək təklifinə razılıq verməmişdi, səbəb olaraq onu demişdi ki, o, yük maşını
ısürücüsünün qızına evlənə bilməz. Məni böyük gələcək gözləyir, ya böyük vəzifə
sahibinin, ya da çox varlı adamın, yaxud da akademikin qızına evlənməliyəm.
Tərcümeyi-halımı korlaya bilmərəm.
Bacım universitet rəhbərliyinə şikayət etməyi qərara alanda, rəfiqəsi müəllimlə
görüşdü və onların barışmasını xahiş etdi. Müəllim qorxduğundan bu təkliflə razılaşdı
və özünü pis apardığına görə hətta bacımdan üzr istəyibmiş. Onu gəzməyə dəvət
etmiş, taksidə Qanlı gölün yanına gəliblərmiş. Müəllim qüsurlu olan yağlı dilini işə
salır, bacım sayıqlığını itirdikdə onu gölə itələyir. Bir neçə gün bacım dərslərə
gəlməyəndə, rəfiqələri təşvişə düşmüş və müəllimlə onun əhvalatını polis şöbəsinə
çatdırmışdılar.
Bir neçə gündən sonra polis Qanlı göldən qızın meyitini çıxartdı və hamilə
olduğuna görə universitetdən itən tələbə olduğu müəyyən edildi. Həmin adam mənim
bacım idi. Müəllimi elə universitetdən polis şöbəsinə apardılar və müstəntiqin bir neçə
sualından sonra o, hər şeyi boynuna aldı.
Mühakimə qısa müddət davam etdi, məhkəmə onu ömürlük həbs cəzasına
məhkum etdi.
Sonra mən universitetin filologiya fakültəsinə daxil oldum və bacımın tarixçəsi
Südabə xanıma məlum olduğundan, mənə xüsusi diqqətlə yanaşmağa başladı. Onun
qayğısı bütün təhsil illərində məni müşayiət etdi. Ona görə də Südabə xanımın ölüm
xəbəri mənə ən yaxın adamımın itkisi kimi təsir etdi. Bacım kimi onun da əclaflığın
qurbanı olduğunu hesab edirəm.”
Digər bir postda isə bloqqer professor Südabə Səfərlini Martin Lyüter Kinqlə
müqayisə edir, yazırdı ki, amerikan zəncilərinin liderini irqçilər öldürdülər, ağ adam
güllə ilə onun ürəyini nişan aldı, nadan tələbə də təhqiri və böhtanı ilə öz sözünü
gülləyə çevirib, Südabə xanımın ürəyini hədəf seçdi. Martin Lyüter Kinq təkcə
qaradərililərə deyil, bütün amerikan xalqına müraciət edərək, ölkədə irqlər arasında
sülhün bərqərar olmasını çağıraraq «I have a dreams!» – «Mənim arzum vardır!” –
deyə haray çəkirdi. Ağ irqçi qatili isə bu, heç cür razı salmırdı. Tələbə də
kütbeyinliyindən professorun mühazirəsini lağa qoymuş, onu milli xain
adlandırmışdı, çünki elələrinə Südabə xanım kimi bilik daşıyıcıları deyil, cəhalət
carçıları lazımidir. Professor onlara deyirdi ki, mən də kəndli qızıyam, öz mənşəyimi
danmıram. Amma sizdən bəziləriniz kənddən çıxdıgınız halda, kəndin arxaizm qalığı
kimi cəhalət saçan ruhunun təsirindən azad ola bilmirsiniz. Siz mal-qara tövləsini
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təmizləyəndə paltarınıza hopan bir üfunət kimi. beyninizə hopmuş xurafatı da
universitet auditoriyasına gətirir və onunla fəxr edirsiniz. Bizim millətin çox gözəl
ənənələri vardır, onları qoruyub saxlamaq, yaşatmaq lazımdır. Lakin pis adətlərdən
biz uzaqlaşmalıyıq, onları yaddan çıxarmalıyıq. Yaponiyada Meyci inqilabından bir il
sonra, 1868 –ci ildə gənc imperator Mutsihito (onun imperator adı Meyci idi) xalqına
dörd maddədən ibarət müraciətlə çıxış etdi, onlardan biri pis adətlərə riayət etməmək,
onları yaddan çıxarmaq çağırışı idi. O, sözlə kifayətlənməyib, praktikada da öz
prinsiplərini həyata keçirməyə başladı. Samurayların varlığı klanlar arasında
müharibənin davam etməsi, ölkə əhalisinin vətəndaş müharibəsinə cəlb edilməsi
cəhdinə şərait yaradırdı. Ona cörə də samuraylara üstlərində iki qılınc gəzdirməyi
qadağan etdi, ymumiyyətlə samuray silkini ləğv etdi. Düzdür, Yaponiyada
samurayların davamçıları olan yakudzilər və onlardan qorxu hələ də qalır. Lakin
əhalinin əksəriyyəti bu bandit dəstəsinə də nifrət bəsləyir.
Biz niyə cahil mollaların primitiv moizələrinə qulaq asıb, hər cür ağılsız
uydurmalara baş əyib, cəhalətə yuvarlanmalıyıq. XXI əsrdən VII əsrə qayıtmaq istəyi
hansı ağıldan, hansı uzaqgörənlikdən xəbər verir? Dünya irəli getdiyi halda, biz
xərçəng kimi geriyə addımlamalıyıqmı? İslam dininin mahiyyətini düzgün
qiymətləndirməliyik, onu cəhalət mənbəyinə çevrilənlərə qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Südabə Səfərli yenilik, novatorluq carçısı, müjdəçisi idi. Yarasa yeməyə həşərat
tapmayanda, baharın gəldiyini bildirən qaranquşları yeməyə cəhd etdiyi kimi, xurafat
epidemiyasını yayan adamlar, istər professor, istər tələbə olzun, Südabə xanıma
qənim kəsilmək, ən azı onu tərksilah etmək istəyirdilər. Axır ki, öz iyrənc
məqsədlərinə nail oldular, onu qəbrə yola saldılar. Bu məsələdə bizim də günahımız
az deyildir, həyasızlıq edənlərə qarşı çıxmaqdan çəkindik, şəxsən özümüzü qorumağa
çalışdıqda, mövqe qalamıza edilən ağır basqının baş tutmasına yol verdik.
Digər bir aspirant isə postunda Südabə Səfərlinin elm və din arasındakı
münasibətə nümunəvi yanaşmasından söhbət açırdı və dəfələrlə qeyd edirdi ki, onları
bir-birinə qarşı qoymaq düzgün deyilir. Böyük mütəfəkkir Tomas Akvinas deyirdi ki,
ağıl və ürək bir-birinə əks çıxa bilməz, çünki hər ikisi eyni ilahi mənbədən gəlir.
Böyük islam alimi İbn Ruşd (Averroes) isə qeyd edirdi ki, onu mövcud olan iki əks
həqiqəti özündə ehtiva edən «ikiqat həqiqəti» müdafiə etməkdə ittiham edirlər. Birinə
inanc hakim kəsilir, digərini isə ağıl öyrədir. O deyirdi ki, din və elmin fəaliyyət
sahələri də müxtəlifdir, din ürəyə, elm isə ağıla müraciət edir.
Onlardan çox-çox əvvəl Aristotel insanların sosial heyvan olması fikrini irəli
sürməklə yanaşı, onlara mənsub olan üstünlüyü də görürdü. İnsan mənəvi varlığa
çevrildikdən sonra öz təbiətini dəyişir, artıq filosofun özünün adlandırdığı sosial
heyvan olmasını da dayandırır. Ona görə də biz adamların, xüsusən gənclərin mənəvi
aləmə yiyələnməsinə qayğı göstərməliyik, onların yenicə şumlanmış torpağı andıran
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beyinlərinə elm, bilik toxumları səpib, onların göyərməsinə, böyüməsinə, məhsul
verməsinə şərait yaratmalıyıq. Professor Səfərli anaxronizmə, geriliyə, cəhalətə qarşı
amansız mübarizə aparırdı. Onun belə dəlisovluğuna Siseronun Kiçik Katon barədə
dediyi sözlər uyğun gəlir: «Katon Romulun əclaflarının vətənində yaşadığını unudub,
özünü Platonun ideal dövlətində olan kimi aparır». Ona görə də çoxları Katonu
məhkum etməyə cəhd edirdi və nəticədə onun ölümünə bais oldular. Südabə xanım da
mühitdən gələn etirazlara məhəl qoymamaqla, səhvə yol verirdi və bu cığırı tərk edə
bilmədiyinə görə özünün məhvini yaxınlaşdırmış oldu.
Bunları oxuduqdan sonra Ruhiyyə anladı ki, bu qadın təkcə mənim hamim
olmayıb, mənim kimi çox sayda bədbəxt insanlara və ya onların yaxınlarına öz
himayə və qayğısını əsirgəməmişdi. Həm də əhatəsində olan hamıya, hər kəsə düzgün
yol göstərirdi, güclü vətəndaşlıq hissi təlqin edirdi. Deməli, çoxlarına onun xatirəsi
olduqca əzizdir, kütbeyinlərin ittihamları isə heç də bu böyük insan üçün cəza
olmayıb, onun mükafatlarının davamı sayılmalıdır.
Yusif müəllimlə yeni görüş
Ruhiyyə ağrısı başlayanda, anası ilə birlikdə doğum evinə yollandı. Həkim və
tibb bacıları onların avtobusla gəldiklərindən agah olduqda, onlara maraq
göstərmədən uzaqlaşdılar. Elə təsəvvür yaranırdı ki, bu tibb müəssisəsinin təmiz
dəhlizinə iki həşərat daxil olmuşdur.
Nəhayət, onu dörd çarpayısı olan palataya yerləşdirdilər. Oradakı digər qadınlar
da yaşına görə Ruhiyyəyə bənzəməsələr də, kasıblıqlarına görə ondan fərqlənmirdilər.
Onlar burada özlərini hindlilərin «şudra» kastasına məxsus olanlar kimi aparırdılar,
baxımsızlıqdan və xidmətin yararsızlığından isə şikayət edə bilməzdilər.
Bir neçə gündən sonra onu doğum otağına apardılar və Ruhiyyə qapının
üstündəki yazını görəndə yenidən qorxuya düşdü, çünki ona demişdilər ki,
genikoloqların məsuliyyətsisizliyi nəticəsində doğulan uşaqlar travma alır, sonradan
ömürlk əlillərə çevrilirlər. Onun da uşağı belə doğulsa, onun bətnini icarəyə
götürənlər uşağı ona qaytara bilərlər və o, ömrü boyu əlil uşaq böyütməli olacaqdı.
Bəs aldığı pulu necə geri qaytaracaqdı? Yaxşı deyirlər ki, bəla gəldisə, qapıları geniş
aç. Görən, bu otaqda da əməliyyat qaydasında aparılacaqdımı?
Xoşbəxtlikdən, ölkə rəhbərliyinin son vaxtlar həkimələrə, tibb işçilərinə verdiyi
yüksək qiymət və əlavə maddi yardım onları çox ruhlandırmışdı. İndi onlar xəstələrə
daha yaxşı qayğı göstərir, öz işlərinə fərqli məsuliyyət bəslədiklərini nümayiş
etdirirdilər. Bunun müqabilində əhalinin onlara münasibəti müsbət tərəfə dəyişmişdi.
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Nəhayət, doğuş çətinliklərlə müşayiət olunsa da baş tutdu və dünyaya sağlam,
normal ölçülərdə olan bir oğlan uşağı gəldi. Ruhiyyə bir ana kimi çox sevinmişdi,
hətta tezliklə öz doğma balasından birdəfəlik ayrılacağını da yaddan çıxarmışdı.
Həkim otaqdan çıxdı ki, yaxşı xəbər gözləyənləri muştuluqlasın, onlar, yəqin ki,
uşağın gələcək valideynləri idi.
İki gündən sonra o, doğum evini tərk etdi, qapıda uşağın bioloji atasının cipi
dayanmışdı. Anası ilə birlikdə Ruhiyyəni evlərinə gətirib qoydular, uşağı bələkdə yeni
anası öz qucağına götürdü və Ruhiyyəyə xoş xəbər kimi onu da dedi ki, oğlumuzu
yeni mənzilimizə aparacağıq, köhnə mənzil bizə düşməmişdi.

Ruhiyyənin qorxulu yuxuları
Ruhiyyə öz problemləri barədə təkcə gün ərzində, ayıq olanda düşünmürdü,
başına gələnlər yuxuda da onu rahat buraxmırdı, ondan hesab tələb edirdi. Axı o,
özünün bataqlıqda yaşadığı günlərdən bir ildən çox idi ki, aralanmışdı, onları
xatırlamaq belə istəmirdi, onun havası ciyərlərini də elə bil ki, sıradan çıxarmışdı. İndi
də yuxular onun təmiz hava almasına qısqanclıq edib, onu keçmişə qaytarmaq,
xatirələrinin dəhşətini bir daha yada saldırmaq istəyirdi ki, sən özünü nə qədər təmiz
hesab etsən də, üstündəki qalın qara ləkə hələ də qalmaqdadır, onu ən iti şeylə
qaşımaqla da yoxa çıxartmaq mümkün deyildir. O ləkə qəbirə qədər səni təqib edəcək,
xoş günlərinə də zəhər qatacaqdır. Ruhiyyə buna görə də yuxuya getməkdən də
qorxurdu. Çünki yuxuda keçmişi ona daha amansız qaydada xatırladılırdı, vaxtilə
olmuş hadisələri hətta bir qədər şişirdilmiş şəkildə yada salırdı. Ümumiyyətlə, dərin,
sağlam yuxuya həsrət idi, əvvəlcə bunu hamiləliyi ilə, ondan necə üzüləşəcəyi barədə
onu əzən düşüncələri ilə izah edirdi. Artıq hamiləlik arxada qalmışdı, yuxu görmələr
isə onun rahatlığını tamamilə pozmuşdu. Nədənsə həyatında nadir hallarda da olsa baş
verən xoş dəqiqələrin heç biri yuxusuna girmirdi, onun təhqir olunduğu, dəhşətlərlə
üzləşdiyi mənzərələr isə təkrar olunmaqla, virtual qaydada daha sərt şəkildə cərəyan
edirdi. Yuxudan ayılanda o, qorxudan ölə bilərdi. Ona görə də qızın yuxusu qəhətə
çəkilmişdi, tez-tez oyanır və bu vaxt sakitləşmək əvəzinə, yuxuda gördüklərinin
davamı kimi özünün və peşə yoldaşlarının başına gələnlər və yuxuda cərəyan edən
daha eybəcər hadisələr sonrakı düşüncələrində onu təqib etməyə başlayırdı.
Son günlərdə gördüyü bir yuxu gerçəklik kimi onu çox qorxutmuşdu. Bir iri
bədənli, bahalı geyimdə olan pəzəvəng kişi ilə tanıdığı otellərin birinə gəlmişdi və kişi
əylənmək üçün orada otaq götürdü. Deyəsən, o, kefli idi, danışığında əlaqə yox idi,
elə bir səbəb olmadan tez-tez gülürdü. Ruhiyyə belə şeylərə adət etmişdi, hər cür
nakəs adamlarla da görüşmüş, onlara ürəyində ikrah bəsləməsindən asılı olmayaraq,
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öz peşə xidmətini göstərməyə məcbur olmuşdu. Bu kişi harasa tələsirmiş kimi onunla
yaxınlıq etdi və hirsli qaydada çarpayını tərk edib, mızıldana-mızıldana paltarını
geyinməyə başladı. Ruhiyyə diqqət verib, onun sözlərini anlamağa çalışdı. Kişi
söylənirdi:
– Xərc çəkib, bahalı otaq tutmuşam, kefimi açmaq istədiyim halda, bu səfeh qız
da məni əyləndirməyi bacarmadı. Özünü elə aparır ki, guya mən bunun əriyəm,
yaxınlıq etdikdə ləzzətə-filana fikir vermirəm. Sən öz peşənə də hörmət etmirsən,
sənətindən də başın çıxmır, səninlə yaxınlıq məni qətiyyən qane etmədi, əksinə,
qanımı qaraltdı. Yaxşı, pornoqrafik internet kanallarına baxmırsanmı? Niyə ləzzətli
priyomları öyrənmirsən? Heç olmasa «Kamasutra»dan bəzi şeyləri öyrənə bilərdin.
O, sözünü kəsib, Ruhiyyədən pozğun qaydaların birində yaxınlıq etməsini tələb
etdikdə, qız fağır-fağır dedi ki, mən elə şeyləri bilmirəm, bacarmıram.
Kişi daha da hirsləndi:
– Bəs nəyi bacarırsan, sən özünü kasıb evlərin döşəməsinə sərilmiş həsir kimi
aparırsan, nə ehtirasın hiss olunur, nə də adamı coşduran bir hərəkət edirsən. Sənin
sifətinin cizgiləri bu əməliyyatdan əvvəlki dövr üçün lazım idi, sonra isə sənin peşə
hazırlığın özünü büruzə verməlidir. Bu yaxınlarda mən bir Çin filminə tamaşa etdim,
1920-cı illərin Şanxayında baş verən hadisələrdən bəhs edirdi. Orada fahişəxanadakı
qız elə oyunlar göstərirdi ki, onu seks akrobatikası adlandırmaq olardı. Axı sizin
müştərilər xərc çəkmirlər ki, kobud bir skamyanın üstündə otursunlar. Onsuz da
nəyisə demək artıqdır, ona görə də sənə heç bir haqq düşmür, otağın pulunu
əvvəlcədən verdiyimə də heyifsilənirəm. Ömrümdə birinci dəfədir ki, belə səfeh
vəziyyətə düşdüm. Bu da mənə bir dərs olar.
O, paltarlarını geyinib çıxıb getdi. Otaqdan çıxmamışdan əvvəl özünü ziyalı
adam kimi göstərmək üçün daha uca səslə dedi:
– Heç vaxt bilməməiyini özünə qalxan eləmə. Qədim romalıların yaxşı bir zərbməsəli var: «Ignoratia non est argumentum» – bizim dildə «Bilməmək səbəb ola
bilməz». Yoxsa qanmazlar dünyaya ağalıq edərdi. Mənim kimilər buna heç vaxt
imkan verməyəcəkdir.
Ruhiyyə bu əclafın kobudluğunun yaratdığı əsəbilikdən, heyrətə gəlmişdi,
hərəkət də edə bilmirdi, elə bil ki, donmuşdu. Sutenyor ondan pul tələb edəcəkdi, baş
verənləri söyləsə də, inanmayacaqdı. O, öz gününə, bu peşənin yolçusu olduğuna
hönkür-hönkür ağlayanda yuxudan ayıldı. Onu soyuq tər basmışdı. O, düşünməyə
başladı ki, niyə belə pis yuxular onu rahat buraxmaq istəmir, bəlkə, iyrənc keçmişinə
görə ondan qisas almağa çalışır. Axı onlar müdafiəsiz məxluqlar idi, ona görə də
müştərinin hər cür şıltaqlığına, kobudluğuna, təhqirlərinə dözməli idilər. Məgər başqa
qızların başına belə işlər gəlmirmi?
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Ruhiyyənin yadına bir çox cavan tacik qızının başına gələn daha bir müdhiş
əhvalat düşdü. Sutenyor bu gözəl qızı xarici əlaqələrindən istifadə edib, Bakıya
gətirmişdi və onun hesabına yaxşı pul qazanacağına ümid bəsləyirdi. Müştərilərdən
birinə qızı göstərdikdə o, sevinclə təklifi qəbul etdi və qızı özü il bahalı maşınında
apardı. Onlar kişinin tanıdığı otelə gəldilər, o, bir butulka fransız şampanı, bir qutu
şokolad və meyvə sifariş verdi. Otağa girəndə süfrə yaxşı bəzənmişdi. Kişi ona
müraciət edərək soruşdu:
– Nədən başlayaq, əsas məsələdən, yoxsa nəşələnmək üçün bir az şampan içək.
Qız gözlərini döyüb, heç nə demədi. Kişi bir qədər acıqlı şəkildə təkrar etdi:
– Niyə cavab vermirsən, lalsan? Adın nədir?
– Bilmiram.
Qızın Azərbaycan dilində bildiyi üç-dörd sözdən biri bu idi.
Müştəri dedi:
– İndi bilərsən.
Kişi var gücü ilə onu çarpayının üstünə atdı və paltarını soyundurmağa başladı.
Hərəkətlərindən nəşəli adama oxşayırdı. Öz işini görüb qurtardıqdan sonra dedi ki,
təsəvvürümdə tamamilə yanılmışdım, səndən nə qədər xoşum gəlmişdisə, indi də o
qədər acığım gəldi. Qızın gözlərini döyməyi onun heç xoşuna gəlmədi və üzünə ağır
bir yumruq vurdu. Qızın burnundan qan axmağa başladı, deyəsən, burun çəpəri
sınmışdı. Sonra paltarını geyinib, qızın alt paltarını, telefonunu və pul qabı daxil
olmaqla hər şeyini bir sallafon zənbilə qoyub götürdü, qapını çırpıb otaqdan çıxdı. Qız
mələfəni qana bulaşdırmışdı, durmaq istəyəndə səndələyib yıxıldı, yorğan ağını
üstünə çəkdi. Bir qədər sonra otelin xidmətçisi qapını döyüb, vaxtın qurtardığını
deməyə gəlmişdi. Heç kəs cavab verməyəndə, qapını açıb içəri girdi, çılpaq qızın
qanlı mələfəyə sarıldığını gördükdə, təəccüb qaldı və otelin meneceri olan köhnə
karateçi xanıma xəbər verdi.
Menecer gəlib içəri girdi, nə soruşdusa qız cavab vermədi. Məlum oldu ki, qız
bu yaxınlarda Tacikistandan gəlmişdir. Bir az əvvəl restorana girmiş farsca yaxşı
bilən ziyalı qadından xahiş etdi ki, onunla tacik qızın pis vəziyyətdə uzandığı otağa
getsin. Tərcüməçi qadın ondan nə soruşdusa, cavab gəlmirdi. Oxşayır ki, qız ağır
zərbədən sonra özünə gələ bilməmişdir. Nəhayət, farsca sözləri eşidib, səsini
çıxartmağa başladı. Xidmətçi vanna otağından xalatı və yüngül çustu gətirdi. Tacik
qızı ayağa qaldırıb geyindirdilər və menecer onu öz otağına apardı. Orada ehtiyat
üçün saxladığı donu və köhnə bir tuflini ona verdi. Qız qonşu otaqda onları geyindi.
Sonra menecerin sualına cavab olaraq sutenyorun telefon nömrəsini verdi. Zəngə bir
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adam çox əda ilə cavab verdi və tabeliyində olan qızın başına gələnləri eşitdikdən
sonra otelə gələcəyini dedi.
Cavan, idmançı bədəninə və şişmiş qol əzələlərinə malik bir oğlan gəlib, ona
zəng edənin kim olduğunu soruşdu. Menecer xanım onu süzüb, bənzər qaydada əda
ilə dedi:
– Müştəri qızı döyüb, hər şeyini də götürüb, çıxıb getmişdir. Otelin də pulunu
və sifariş etdiyi içkinin, konfetin, meyvənin pulunu verməmişdir. Bizə 250 manat
borcunuz vardır, onu ödəməlisiniz.
Cavan oğlan artıq söz demədən üç dənə yüzlük çıxarıb qadına verdi və xırdasını
aldıqdan sonra qızı maşınına oturdub getdi.
Tacik qızını döyən və oteldə özünü vəhşi kimi aparan adamdan bir xəbər
çıxmadı. Sutenyordan soruşulduqda dedi ki, polis də, bizim öz xidmətimiz də onu
axtarır, tapanda xəbər verəcəyik. Lakin heç bir zəng olmadı, menecer qadın
təcrübəsinə əsaslanaraq, belə qərara gəldi ki, sutenyor onu tanıyır və yəqin ki,
müəyyən haqq müqabilində indi onun ələ keçirilməsini istəmir.
Ruhiyyə tacik qızın əhvalatından hali olduqda, şükür etmişdi ki, nə yaxşı elə
quduz əclafa rast gəlməmişdir. Onun qarşısına çıxanlar söyüşə, təhqirə keçsə də, ona
əl qaldırmamışdılar. Bu məsələdə həlim xasiyyəti də daim onun köməyinə gəlmişdi.
Kobud müştəri ilə o, qorxa-qorxa danışır, onun hirslənməsinə, həddi aşmasına imkan
verməməyə çalışırdı və əsasən buna nail olurdu. Ona görə də heç kəs güman etməsin
ki, əxlaqsız qadınla yapon geyşaları ilə olan kimi nəzakətlə davranılır. O eşitmişdi ki,
voleybolçular daha çox zədə alırlar. Bu məsələdə onlar hətta boksçulardan da xeyli
irəlidədirlər. «Gecə kəpənəkləri» də kişi-qadın münasibətlərinin voleybolçuları idi,
onlar yıxılqıqda, daha doğrusu, banditə rast gəldikdə, daha ağır zərbəyə məruz
qalırlar. Ev zorakılığını öz üzərində təcrübədən keçirmiş qadınlar, yəqin ki, əxlaqsız
qızların hansı işgəncələrə dözdüklərini başqalarına nisbətən daha yaxşı bilirlər.
Son vaxtlarda isə körpəsi onun yuxusuna girirdi. Bir dəfə yuxuda gördü ki, oğlu
artıq məktəbə gedir və ilk zəng tədbirində iştirak edir. Ruhiyyə bunu eşidən kimi
özünü həmin məktəbin həyətinə yetirdi. Kənarda valideynlərin arasında dayanmışdı
ki, onu görən olmasın. Qara cipdən onu icarəyə götürən qadınla məktəbli paltarında
olan bir qəşəng uşaq düşdü. Bu kiçik oğlan olduqca yaxşı təsir bağışlayırdı, yanındakı
anası kimi əda ilə yeriyirdi. Ruhiyyənin ürəyi sürətlə döyünməyə başladı, istədi
cumub uşağı bağrına bassın, doyunca öpsün. Özünü saxladı, çünki uşağın anası onu
uşaq oğrusu – «kidnap» kimi qələmə verib, tutdura bilərdi. Tədbir başlandı, həmin
oğlan uşağı məktəb direktoruna yaxın durmuşdu, anası bir az aralıda idi. Qadın orabura döyükürdü, birdən gözü Ruhiyyəyə sataşdı, məktəbin texniki işçisi olan
mühafizəçiyə nə dedisə, həmin kişi ona yaxınlaşıb, tədbiri tərk etməyi tələb etdi.
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Amiranə qaydada bildirdi ki, burada yalnız valideynlər iştirak edir, kənar şəxsin
olması qadağandır. Əgər getməsəniz, polisə zəng edəcək, sizi cinayətkar kimi tutub
aparacaqlar.
Ruhiyyə mübahisənin əbəs olduğunu hiss edib, kütlədən aralandı, ona öz
doğma oğluna baxmağa da imkan verməmişdilər. Dünyaya gətirdiyin uşaq sənin üçün
yad olmalıldır, bunu fikirləşdikcə, gedə-gedə səssizcə ağlamağa başladı.
Səhər açılanda qəribə yuxusunu anasına danışdı. Anası ona qeyzlə dedi ki,
deyəsən, sənin başın xarab olub, uşaq hələ iki həftəlikdir, necə oldu ki, belə qısa
müddətdə o, məktəb yaşına çatdı. Sən o qədər ağılsız şeylər barədə düşünürsən ki,
yuxuda da fantastik şeylər görürsən. Bunu heç kəsə danışma, o arvadın qulağına çatar,
bir də sənin zənginə cavab verməz.
Anasının uzaqgörənliyi düz çıxdı. Ruhiyyə qadının mobil və ev telefonuna zəng
vurdusa da, cavab verən olmadı. Hər iki telefon stansiyasından bildirdilər ki, həmin
nömrələr dəyişilmişdir, yenilərini isə sahibinin icazəsi olmadan heç kəsə vermək
olmaz.
Beləliklə, Ruhiyyənin öz oğlu ilə əlaqəsinə, daha doğrusu, onun necə olmasını
öyrənmək istəyinə birdəfəlik keçilməz sədd qoyuldu. O, uşağı görə bilməyəcəyini
özlüyündə yəqin etmişdi, lakin onun necə olması, böyüməsi barədə marağının da
cavabsız qalacağını heç ağlına da gəlməmişdi. Elə bil ki, uşağın ögey anası ondan
verdiyi müəyyən məbləğ pula görə qisas alırdı. Onun sərt xasiyyətinə bələd idi, ancaq
bu dərəcədə qəddar olacağını güman etməmişdi. Ruhiyyə heç onların təzə evinin
ünvanını da bilmirdi, lap bilsə də, onu darvazadan qovardılar.

Südabə xanımın vida məktubu

Evə qayıdandan sonra Südabənin matəmində iştirak etmək istədiyini bildirəndə,
anası dedi ki, indi ancaq bir dəfə yas keçirilir, sonra isə ölünün qırxı məsciddə yad
edilir. Sən belə vəziyyətdə heç hara gedə bilməzsən, onun ərinə də zəng eləməyin düz
çıxmaz, çünki onun başı matəm mərasiminə qatışmışdır.
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Ruhiyyə normal qaydada doğa bilmədiyindən, uşağı kesar kəsimi ilə
doğuşdurmuşdular, cərrahiyyə əməliyyatı ilə açılan yarıq hələ də çox əziyyət verirdi,
bəzən ağrıya dözə bilməyib ağlayırdı. On-on beş gün keçəndən sonra səhhəti xeyli
yaxşılaşdı, yarığın ağrısı da azalmışdı. Bu vaxt onun mobil telefonuna bir zəng gəldi,
tanımadığı bir qızın səsini eşitdi. O, Südabə xanımın tələbəsi olduğunu dedi və
bildirdi ki, professorun ona ünvanlanmış məktubunu çatdırmalıdır. Onlar şəhərdəki
Cəfər Cabbarlının heykəlinin yanında bazar günü saat 2-də görüşmək barədə
razılaşdılar.
Tələbə qız məktubu ona verən kimi, tələsik zərfi açıb, Südabə xanımın öz əli ilə
yazdıqlarını oxudu:
«Əzizim Ruhiyyə! Biz bir-birimizdən ayrılırıq, lakin mən sənin gözəlliyinin
hansısa bir cəngəllikdə itməsindən çox ehtiyat edirəm və buna heç cür razı ola
bilmərəm. Bilirəm ki, sən məni çox sevirdin və bunun qarşılıqlı olmasına, yəqin ki, sən
şübhə etməməlisən. Mən səni xoşbəxt görmək istərdim, lakin bu, mənə qismət olmadı.
Sən yalnız ailə qurmaqla xoşbəxt ola bilərsən, ölümümdən sonra Hüseynlə ailə
qurmağını çox arzulayıram. Bu barədə səninlə geniş söhbətimiz olub, yəqin ki,
yaddan çıxarmamısan. Məni düzgün başa düş, bunu hansısa bir ianə hesab etmə.
Sənə olan məhəbbətimin özümün yoxluğunda da davam etməsini çox istəyirəm.
Hüseynlə sən xoşbəxt ola bilərsən, o, gözəlliyə heç də biganə olan adam deyildir.
İzdivacınız baş tutsa, övlad da dünyaya gətirərsiniz. Hər şey sənin özünü cəsarətli
aparmağından asılıdır, vacib anda qorxaqlığa, tərəddüdə yol vermə. Əlverişli
imkandan istifadə et, bil ki, bu imkan səni ağ günə çıxaracaqdır. Bunu isə mən çox
istəyirəm. Ruhum daim səni seyr edəcəkdir, çalış ki, onu incitməyəsən. Əlvida!
Səni anadan artıq sevən Südabə.»
Aşağıda titrək əllə yazılmş tarixi gördükdə,Ruhiyyənin halı daha da pisləşdi.
Məktub ölümündan iki həftə əvvəl yazılmış və onu Ruhiyyəyə çatdırmağı
sevimli tələbəsinə həvalə etmişdi. Tələbə qız onun tapşırığına vicdanla əməl etmişdi.
Məktubu oxuyub qurtaranda Ruhiyyə ağladı, tələbə qız da özünü saxlaya bilməyib,
səssiz-səssiz göz yaşlarını axıtdı. Öz ölümündən azacıq əvvəl onun belə alicənab və
fədakar hərəkətini heç cür başa düşə bilmirdi. Elə bil ki, bu adam Yer üzündə
yaşamır, başqa planetdən gəlmişdir və bir neçə ay əvvəl tanıdığı qıza xoşbəxtlik
qapısını açmağa çalışır və onu da inandırır ki, cəsarətsizlik etməsin, xeyriyyəçisinin
vəsiyyətinə hökmən əməl etsin.
Ruhiyyə bu səmimiyyət ilahəsi olan qadının vəsiyyətinə etinasızlıq edə
bilməzdi. Məsələnin müsbət həllinə də elə bir gümanı yox idi. Hüseyn müəllimlə o,
bir dəfə də olsun təklikdə söhbət etməmişdi. Düzdür, ana saydığı qadının əri daim onu
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heyranlıq bildirən baxışlarla süzmüşdü. İndi isə o, sevimli arvadını itirmişdir. Ona bu
sözləri çatdırmaq, yasda məhəbbət barədə şən oynaq mahnını oxumağa bərabər olardı.
O yenə də müəmmalar içərisində qalmışdı, nə etməli olduğunu ayırd edə bilmirdi.
Yadına Yusif müəllim düşdü. Bu məsələdə də yenə o, ən ağıllı məsləhət verən
ola bilərdi. Hamiləliyinin son mərhələsində Yusif müəllim xəstəxanadan çıxandan
sonra ona zəng edib, səhhətinin necə olduğunu soruşmuşdu. Xəstəlikdən sonra onunla
görüşmək istəməmişdi ki, narahat etməsin. Yenə onun məsləhəti bu qız üçün çox
vacib idi. Çünki həlledici bir fürsət zamanı, həqiqət anı gəlib çıxmışdı. Utancaqlıq
etsə, rədd cavabı veriləcəyindən qorxub çəkinsə, həm Südabə xanımın vəsiyyətinə
əməl etməyəcək, həm də özünün, bəlkə də, xoşbəxt olmaq şansını birdəfəlik
itirəcəkdi. Görən, Yusif müəllim buna necə baxacaqdır, bunu qızın yeni həyasızlıq
nümunəsi kimi qəbul etməyəcəkdi ki? Bütün bunları yüz dəfələrlə götür-qoy etdikdən
sonra Yusif müəllimə zəng vurdu və onun evində bazar günü günorta görüş baş tutdu.
Yusif müəllimlə Ruhiyyənin yeni görüşü
Yusif müəllim həmişə olduğu kimi, Ruhiyyəni mehribanlıqla qarşılandı,
hamiləlikdən uğurlu qaydada azad olduğuna görə onu təbrik etdi. Qız ona məlumat
verdi ki, doğuş o qədər də asan keçmədi, lakin uşaq normal doğuldu, çəkisi və boyu
da ginekoloqları razı saldı. Sonra o, Südabə xanımın ölümündən çox məyus olduğunu
söylədi. Dedi ki, o qadın mənə əsl ana münasibəti göstərirdi, hər dərdimə yanırdı.
Yusif müəllim onun sözünü kəsdi:
– Sən Südabə xanımın vəfatına çox heyifsilənir, hüznlü hallar keçirirsən. Bu,
olduqca yaxşı haldır, görünür, sənə olan münasibətilə o, bunu qazana bilmişdir. Onun
pərəstişkarları bu qadının itkisinə çox yanırlar, indi məlum olur ki, onlarçn sayı heç də
az deyilmiş. Lakin mən istəyirəm, sən onu da biləsən ki, o, dünyaya köçmüş
dostlarımız yerin altında deyil, bizim qəlbimizin içində uyuyurlar. Allah da bunu
təqdir edir ki, onlar daim bizimlə qalsınlar.
Sonra onun son görüşlərində Ruhiyyəyə olan təklifini dilə gətirdi, öləndən
sonra əri Hüseyn müəllimə ərə getməsi barədəki ağlasığmaz planından danışdı. Mən
onun təklifini çox pis qəbul etdim. Çünki mən onun ölümünü heç cür gözləmirdim,
ideyanın özü də mənə qəribə gəlirdi. Nəyə görə o, belə qərara gəlmişdir, çünki başqa
vicdansız adam onun bu sözlərindən istifadə edib, Hüseyn müəllimlə gizlicə qəsd
düzəltməyə girişər, sevgi macərasına başlaya bilərdi. Mən isə əclaflıq edə bilməzdim.
Nə qədər yalvardımsa, sözünün üstündə durmaqda davam etdi və mənə təlqin etməyə
çalışdı ki, sən öz xoşbəxtlilik imkanını əldən qaçırmamalısan. Onu da əlavə etdi ki,
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mən hiss etmişəm ki, Hüseynin səndən xoşu gəlir, lakin heç biriniz mənə görə qırmızı
xətti keçməmisiniz. Dönə-dönə mənə tapşırdı ki, Hüseynə mənim sözlərimi
çatdırmalısan, qorxaqlığa yol versən, özünü bədbəxt edəcəksən, Hüseynin də
gələcəyini sual altında qoyacaqsan. O, tək qala bilməz, məişət məsələlərində həddən
artıq naşıdır, tək qalsa, evlənməsə, öz ömrünü də gödəldəcəkdir. Kimə ürcah
çıxacaqdır, kiminlə ailə quracaqdır, bu, küləyin arxasınca düşməyə bərabərdir.
Ruhiyyə dedi ki, onun mənimlə apardığı söhbətlə kifayətlənmyəcəyinə əmin
idim. Sevimli tələbəsi olan bir qız onun öz ölümündən iki həftə əvvəl yazdığı
məktubu gətirib mənə verdi. İnandığı bu qıza tapşırıbmış ki, özü öləndən sonra
məktubu sahibinə çatdırarsan. Məktub mənə çatdı, açıb oxuduqda əvvəlki fikrinin
üstündə dayandığı məlum oldu və öz ruhunu incitməməyi, qızı saydığı bir adamdan
təvəqqe etmişdi.
Yusif müəllim bu qadının alicənablığına məəttəl qalmışdı, onun fədəkarlığına
izah da tapa bilmirdi :
– “Titanik” gəmisi aysberqlə toqquşması nəticəsində batanda, sərnişinlərə
xidmət edən orkestrin musiqiçiləri xilas ola bilməyəcəklərini anlayıb, göyərtədə
özlərinə rekviyem çalırdılar. Südabə xanım da ölümünün yaxınlaşdığını hiss edib, öz
matəm marşını tam başqa bir qaydada, ürəkdən sevdiyi adamın xoşbəxtliyində tapmaq
istəyirmiş, həyatının sonunda da sənə qarşı üstünə götürdüyü analıq borcu barədə
düşünərək, məhz belə hərəkət etmişdi.
Sonra məsənin heç də sadə bir iş olmadığını anlayıb, qızdan soruşdu:
-Hüseyn müəllim bu barədə bir şey bilirmi, arvadı ona hansısa bir işarə ilə bunu
başa salıbmı? Plan ikinizin arasında olduğu halda, görünür, ailə qurmalı olan adam
bundan tam xəbərsizdir. Bu, patriarxal qaydada kəsilən nikaha bənzəyir, oğlanın və
qızın xəbəri olmadan onlara nişan qoyulur, sonra hay-küylü toy edilir. Bəylə gəlin isə
bir-birini ilk dəfə yalnız toyda görməyə müvəffəq olur.
Ruhiyyə dedi:
– Mənim Hüseyn müəllimin hali olub-olmamasından xəbərim yoxdur, Südabə
xanım da mənə bu barədə heç nə deməmişdi.
– Bəs Hüseyn müəllimin sənə münasibəti necədir? Hansısa davranışı ilə səni
qəbul edib-etmədiyini bilirsənmi? O, sənin keçmişinə bələddirmi və bu maneəni
keçməyə onun cəsarəti çatarmı?
Ruhiyyə:
– Heç nə bilmirəm. Bircə onu deyə bilərəm ki, o, evlərində mənə maraq
göstərirdi. Oğrun-oğrun gözlərini mənə dikirdi, bədən quruluşum və sifət cizgilərim
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də onun xoşuna gəlməmiş deyildi. Lakin bunlar ailə qurmaq üçün elə də böyük
əhəmiyyət kəsb etmir. Adicə xoşa gəlməyə görə evlənmək barədə heç kəs qərar
vermir, özünə arvad seçməkdə əsaslı səbəblər, arqumentlər olmalıdır. Xüsusən yaşlı
adam kor-koranə özündən cavan bir qızla, özü də həyatında bəzi qeyri-müəyyənlik
olan biri ilə nikaha girməyə cəsarət etməz.
Yusif müəllim qızın tam pessimizmə qapıldığını görüb, düşüncələrinin səhv
olduğunu ona izah etməyə çalışdı:
– Yaş fərqi elə də ciddi məsələ deyildir. Axı elə bir qanun, ya qayda da yoxdur
ki, ancaq həmyaşıdlar evlənməlidir. Puşkinin də Natalya Nikolayevna ilə xeyli yaş
fərqi var idi. Viktor Hüqo qoca yaşında məşuqəsi Jülyetta Drüeni Gernsi adasında
arvadı kimi saxlayırdı. Amerikan yazıçısı Edqar Allan Po 13 yaşlı qızla evlənmiqdi,
Sezarla Kleopatra arasında yaş fərqi 30-dan yuxarı idi. İngiltərə kraliçası I Elizabet
özündən xeyli cavan olan Fransa printsi, gələcək kral III Henriyə ərə getmək imkanı
barədə söhbəti eşitdikdə, bu vaxt ayaqlarının ağrısından əziyyət çəkdiyinə görə
istehza ilə demişdi ki, gənc prints çolaq qoca qadını kilsəyə necə aparacaqdır? Sən
Hüseyn müəllimi tanıyırsan, onda, yəqin ki, elə qocalıq və ya əlillik yoxdur. Səndən
üç onillikdən də çox böyükdürsə, bu da ciddi fərq deyildir. Görünür, o özü də evliliyə
can atır. Gecikmiş və ya ikinci məhəbbət çox vaxt adamı daha böyük qüvvə ilə özünə
cəlb edir. Səni də belə qızğın məhəbbət gözləyə bilər.
Ruhiyyə Yusif müəllimin bu mülahizələrinin tutarlı olmadığı rəyinə gəldiyinə
görə ona dedi:
– Düzünü desəm, mən belə izdivacın baş tutacağına inanmıram. Südabə xanım
xəstəlikdən əziyyət çəkdiyinə və mənə yaxşı münasibətinə görə belə ideyanı ortaya
atmışdı və mənim şübhələrimə baxmayaraq, bu planın baş tutacağına da möhkəm
inandığını bildirirdi. Məndən yeganə xahişi o idi ki, qorxaqlıq göstərməyim, cəsarətli
olum ki, onun hər ikimizin gələcəyi barədə düşündükləri öz real təsdiqini tapsın.
Yusif müəllim qızın bu sözündən yapışıb, nikbinliyə çağırış qaydasında ona
dedi:
– Südabə xanım təcrübəli insan kimi sənin zəif cəhətinə bələd imiş, axı ilk dəfə
səninlə küçədə sən ağlayan vaxt tanış olubmuş. Ona görə də ağciyərlilik sənə olduqca
pis xidmət göstərə bilər, cəsarətli olmalısan, arvadının vəsiyyətini ərinə hökmən
çatdırmalısan. Və onunla görüşəndə bu məsələni sənin üçün elə bir əhəmiyyət daşımamasına da heç bir işarə göstərməməlisən, sonra o, özünün təklifdən imtina etməsini
sənin razı olmadığını başa düşdüyünə görə etdiyini ən mühüm səbəb kimi
gətirəcəkdir. Sən öz rolunu düzgün oynamalısan, Çin operasının aktyorları kimi
maskadan istifadə etməməlisən. Ərinin xəbəri olmadan, səninlə söhbətdən sonra,
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yəqin ki, sənə belə məktub göndərməzdi, ərinin məsələdən agah olmasını isə sənə
yazsa, ailə sirrini açmış və səni arxayın salmış olardı. Mən sənə daim ata məsləhəti
vermişəm, bu gün də o mövqeyimdən uzaqlaşmıram. Hökmən sən Hüseyn müəllimlə
görüşüb, ona Südabə xanımın onun və sənin üçün çox vacib olan vəsiyyətini
çatdırmalısan. Çox inanıram ki, bu sövdələşmə, əslində, bu sevda baş tutacaqdır və
mən bu işdə kiçik də olsa öz iştirakıma görə sevinc hissləri keçirəcəyəm. Çox arzu
edirəm ki, toyunuz olsun, mən digərləri kimi o toyda oynamağı deyil, təzə yaranan
ailəni təbrik etməyi və sənin haqqında bəzi xoş sözləri söyləməyi vəd edirəm. Güman
edirəm ki, Hüseyn də mənim sözlərimin səmimi olduğuna şübhə etməyəcək, mənə
qarşı deyil, öz ağlında belə yeni arvadına qarşı ağılsız qısqanclıq fikrinin yaranmasına
imkan verməyəcəkdir. Çünki o, bizim münasibətlərimizə bələd deyildir, bəlkə
gələcəkdə bəzi məlumatlara malik olacaqdır.
Ruhiyyə ilk dəfə idi ki, gülümsünürdü və bu, Yusif müəllimə çox xoş gəldi. Qız
öz təbəssümünün izahı kimi dedi:
– Əziz Yusif müəllim, siz lap Südabə xanım kimi danışırsınız, hələ heç nəyin
işartısı da görünmədiyi halda, toydan danışırsınız. Siz məni qəbirdən çıxartdınız, indi
isə toyumda məni gəlin paltarında görmək istəyirsiniz. Haradandır sizdə bu nikbinlik?
Bu heç də öləri adamlara xas deyildir. Siz inci sərrafısınız, könlümü almaq, məni
kədərli fikirlərə dalmaqdan qorumaq üçün bu sözləri deyirsiniz. Ancaq sizə olan
inamımı heç kəs sarsıda bilməz və sizin sözünüz, məsləhətiniz mənim üçün qanundur
və onları hökmən icra edəcəyəm. Yəqin ki, Südabə xanımın qırx mərasimindən sonra
Hüseyn müəllimlə görüşməyə cəhd edəcək və ona arvadının vəsiyyətini çatdıracağam.
Sizdən fərqli olaraq, reaksiyasının müsbət və ya mənfi olacağını deyə bilmərəm.
Yusif müəllim onu yola salanda, hamiləliyinin uğurlu yekununun təbriki kimi
yenə ona 100 manatlıq əsginası təqdim etdi, etirazının əbəs olduğunu bildiyinə görə
qız pulu alıb cibinə qoydu. Qapıdan çıxan Ruhiyyəyə dedi:
– Hüseyn müəllimlə görüşünün müsbət nəticəsini mənə bildir, çünki mən yalnız
belə cavabı gözləyirəm. Həmin alicənab qadın kimi yenə də sənə məsləhət görürəm,
cəsarətli ol, qarşıdakı xoşbəxtliyinə əvvəlcədən inam bəslə. Belə inam problemin
müsbət həllinə təsir edən mühüm amillərdən biri olur. Nikbin ol, həyata nikbin
baxışlarla nəzər sal. Gör son il yarımda sənin həyatında nə qədər yaxşı dəyişikliklər
baş vermiş, sən ilk dəfə olaraq ürəkdən sevinməyə başlamısan. Onların uğurlu davamı
olmalıdır. Mən vəziyyətinin daha da yaxşılaşacağına, taleyinin də sənə gülər üzünü
göstərəcəyinə çox inanıram. Çünki sən buna layiqsən. Məşəqqətli keçmişinin əvəzi
tam xoşbəxtliyə çatmağınla əlamətdar olmalıdır. Onun ən başlıca nümunəsinin sənin
ailə qurmağında, bir nəcib adamın xanımı olmaqda görürəm. Qoy bizim arzumuz qış
şaxtasına dözüb, yazda gül açan qızılgülə bənzəsin. Bədbəxtliklərin şahidi olmaq
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yetər, qoy bizim də üstümüzə səadətdən xəbər verən günəş işıq salsın. Biz yalnız
matəmlər keçirmək, kədərli ömür sürmək üçün dünyaya gəlməmişik, qoy sənin də
küçənə bayram şənliyi gəlsin və sənə yeni münasibət bəsləyənlər bundan sevinc
hissləri keçirsinlər. Evkalipt ağacı efir yağı buraxdığına görə tez yanmağa başlayır,
Avstraliyada iri meşə yanğınları baş verir. Lakin ağacların kökü yerin dərinliyindən
bioloji nasos kimi suyu çəkdiyindən, həmin sağlam kökün üstündə gövdə
yaşıllaşmağa, böyüməyə başlayır. Sənin də ürəyin evkalipt kökü kimi möhkəm və
həyatsevərdir. Sən hökmən qalib gəlməlisən.
Ruhiyyə küçəyə çıxdı, bu mehriban insanın ona göstərdiyi qayğıya,
mərhəmətinə insan təbiətinə xas olmayan bir möcüzə kimi baxırdı. Axı onun həyatı
mənfur, iyrənc nümunələrlə, pis adamların sərgisi il dolu idi. Onun bəxti görünməmiş
qaydada onda gətirmişdi ki.belə alicənab, nəcib insan onun qarşısına çıxmışdı. Kimsə
güman edə bilər ki, ehtiyacı olan bu qız 100 manata görə sevinir, yalnız nadan
adamlar belə düşünə bilər, Yusif müəllimin Ruhiyyəyə münasibəti, əslində, göy
səması qədər geniş olan mərhəməti və insanlıq mənbəyindən yaranan məsləhətləri
maddi ölçülərlə qiymətləndirilsə, milyonlara bərabərdir. Hər dəfə onun dərin mənalı,
səmimi söhbətləri çox böyük çəkiyə malik olur, qıza təxəyyülə də gəlməyən, ancaq
ona bağışlanan bur fil sümüyündən tikilən saray şəklini alır.
Lakin bu sevinc heç də uzun sürmürdü. Səadətə qovuşmaq istəyi nə qədər
böyük olsa da, qeyri-müəyyənliyin ağır yükü onun çiyinlərini əzməkdə davam edirdi..

Hüseyn müəllimlə görüş ərəfəsi və onunla söhbət
Ruhiyyə Yusif müəllimin sözündən ruhlanmışdı və bu, onu fəal hərəkət etməyə
sövq etmişdi. O, qət etdi ki, hökmən Hüseyn müəllimlə görüşsün və ona arvadının
vəsiyyətini çatdırsın. Öyrəndi ki, qırx mərasimi Təzəpir məscidində keçiriləcək və ora
yollandı. Qadın məscidində hamı bahalı paltarda, bər-bəzəkdə idi, onların arasında
Ruhiyyə tovuz quşlarının yanındakı qara qarğa kimi görünürdü, sadə paltarı ilə
hamıdan fərqlənirdi. Universitet müəllimləri olan xanımlar bərkdən danışırdılar, bəzi
sözlərə gülənlər də olurdu. Onun yanındakılar Ruhiyyəyə yuxarıdan aşağı baxırdılar
və ondan soruşdular ki, tələbəsən, yoxsa müəlliməsən. Hər iki suala başını
silkələməklə cavab verdi. Süfrəyə plov gələndə isə, xanımlar elə səs-küylə yeyirdilər
ki, elə bil barama qurdu öz yuvasını sarımaq ərəfəsində tut yarpağını sürətlə udur və
bərk xışıltı salır. Bəzi dəbdəbəli paltar geyinmiş, sinələrini, qollarını qızıl bəzək75

düzəklə bəzəmiş arvadlar isə səhrada uzun müddət ac qalmış, leş üstünə düşmüş
kaftarları yada salırdılar. Ruhiyyə məclisə baxıb heyifsilənirdi. Çünki Südabə xanım
belə matəmə layiq insan deyildi. Elə bil ki, heç kəs onun ölümünə heyifsilənmirdi,
buraya da çoxu mərhum xanımı yad etmək üçün yox, özünü göstərmək və yağlı-üzlü
xörəyə qonaq olmaq üçün gəlmişdi. Ona görə də bir-iki qaşıq plov yedikdən sonra
yanındakılarla xudahafizləşib, tələsdiyini bildirərək, məclisi tərk etdi.
O, dəhlizə çıxdıqda təsadüfən məclisdə iştirak etmiş məşhur professor qonağını
yola salan Hüseyn müəllimlə görüşdü. Bu adamın vaxtilə Südabə xanımın ağır
xəstəlikdən xilasına böyük kömək göstərməsini onun öz dilindən eşitmişdi.
Arvadının ölümünə görə ərinə başsağlığı verdi və gözlərindən axan yaşı saxlaya
bilmədi. Sonra vaxtı olanda onunla görüşmək istədiyini bildirdikdə, Hüseyn müəllim
dedi ki, iki-üç gündən sonra zəng edərsən, görüşərik.
Bir həftə sonra Ruhiyyə zəng etdi və Hüseyn müəllim dedi ki, həmişə olduğu
kimi, bazar günü bizə gəl, söhbət edərik. Qız onun zənginə belə cavab verdiyinə görə
sevindi. Özünə bir qədər səliqə-sahman verdi, fiqurası da qaydasında idi,
hamiləliyindən əsər-əlamət qalmamışdı. Ucuz mağazadan aldığı donunu və koftasını
geyindi, yəqin ki, Hüseyn müəllim onu xoş sifətlə qarşılayacaqdır.
Belə ümidlə o, Südabə xanımgilin qapısının zəngini basdı. Qapını açan ev
yiyəsi onu «xoş gəldin» deyə salamladı və qonaq otağına dəvət etdi. Ruhiyyəyə yer
göstərib, özü də qarşı tərəfdəki kətildə əyləşdi. İlk sözü bu oldu:
– Sözlü adama oxşayırsan. Səni eşidirəm.
Ruhiyyə belə müqəddimədən tutuldu, çünki bu ona işarə idi ki, özün xahiş
etmisən, mən də görüşə razılıq verdim. İndi görüşün məqsədini ayırd etmək lazımdır.
Hüseyn müəllim dedi ki, yəqin, hamiləliklə üzülüşmüsən, uşağı doğub, icarə
götürənlərə təhvil vermisən. Görkəmin də bir qədər dəyişilmişdir, elə bil ki,
cavanlaşmısan.
O, bu sözləri deyəndə yadına saldı ki, ilk dəfə Ruhiyyəni görəndə onun
gözlərinə vurulmuşdu. Bu gözləri təsvir etmək də çətin idi, qız sevinən kimi onlar
parıldamağa başlayırdı. Lakin bu gözlərdə həm də anlaşılmayan bir hüzn, bir
məchulluq var idi. Hüseyn müəllim qədim Roma şairi Vergilinin sözlərini yada saldı:
«Dərddən yaralanan, bu ölümcül yaranı daim özü ilə daşıyır». Ruhiyyə də köhnə
dərdlərini unuda bilmirdi. Lakin birdən qəmgin baxış dəyişilirdi, bəbəklər alov şiddəti
ilə parlamağa başlayırdı. Bu vaxt qızın yanaqlarına da gur qan gəlirdi, zərif üz
cizgilərinə ehtiras şehi hopurdu. Qəmgin görünən bu qız şimşəkvari gülüşlə
canlanmağa başlayırdı. Lakin ani sevinc az sonra yox olurdu, əvvəlki gözəllik geriyə
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dönməz şəkildə solurdu. İlk müşahidəsindən Hüseyn müəllim bu qıza heç də laqeyd
deyildi, lakin öz hisslərini gizlətməyi də bacarırdı.
Lakin ev yiyəsi yenə də onun sifətində donmuş gərginliyi, qəmginlik
nişanələrini gördü. Görən, o niyə belə qəm-qüssə dəryasına qərq olmuşdur? Yəqin ki,
Südabənin ölümü ona ağır təsir etmişdir, axı onlar qısa müddətdə bir yerdə olsalar da,
bir-birlərinə çox bağlı idilər. Bir qədər düşündükdən sonra güman etdi ki, yəqin,
başqa səbəblər də vardır.
Ruhiyyə söhbətə müqəddimə ilə başlamağı bacarmırdı, ona görə də birbaşa
mətləbə keçdi.
– Südabə xanımın ölümündan əvvəl mənə verdiyi tapşırığa və sonralar mənə
ünvanladığı məktuba görə sizinlə görüşmək istədim. Mən hər şeyi açıq danışacağam,
xahiş edirəm, bunu mənim nəzakətə əməl eyməməyimin nümunəsi kimi qəbul
etməyəsiniz. Südabə xanım son aylarda ürək ağrısından əziyyət çəkirdi, bunu sizə
demək artıqdır, yəqin ki, siz bunu görür, müşahidə edirdiniz. O, özünün yaxınlaşan
ölümünü hiss edirdi, axı çox müdrik bir insan idi. O, öləndə sizin tək yaşaya
bilməyəcəyinizə görə təşviş hissləri keçirirdi. Mənim taleyimə də biganə deyildi. Hər
ikimizin gələcəyini nəzərə alaraq məndən xahiş etdi ki, Hüseyn müəllimlə ailə
qurmaq barədə fikirləş və mən öləndən sonra bu ideyanı ona hökmən çatdır. Bu,
mənim sənə vəsiyyətimdir, əməl etməsən, ruhumu incidəcəksən. Məktubunda da
həmin fikirlər yer alır və məni cəsarətli olmağa, sizinlə açıq danışmağa səsləyirdi.
Hüseyn müəllim qonağını dinlədikdən sonra dedi ki, bu səhnəyə Çarlz
Dikkensin «Devid Kopperfild» romanında rast gəlmişəm. Devidin çox sevdiyi, gənc
olduğu kimi, büllur kimi zərif olan arvadı Dara öləndə, o, heç də Südabə xanım kimi
yaşlı deyildi, Devidin uşaqlıq dostu, özünün də mehriban rəfiqəsinə çevrilən Aqnesi
yanına çağırıb xahiş etdi ki, Devidi tək qoyma, ona ərə get, siz xoşbəxt olacaqsınız.
Aqnes bunu etdi və onların gözəl ailəsi yarandı.
Mən Südabəni də başa düşürəm, sənin də səmimiyyətinə şübhəm yoxdur.
Ancaq təklif edilən də sadə məsələ deyildir. Mən yaşlı adamam, sən isə çox cavansan.
Evlənmək həyatdakı ən ciddi addımlardan biridir. İkinci dəfə evlənmək, ailə qurmaq
isə daha məsuliyyətli olduğundan bir andaca qərar vermək yaramaz. Hərtərəfli
düşünüb, məsələnin həllinə yaxınlaşmalısan. Düşünürəm ki, sən də məni
tələsdirməməlisən. Mən ciddi fikirləşməliyəm, bu yaşımda səhvə yol verməməliyəm,
səhv etsəm, sənə də pislik etmiş olaram. Çünki söhbət hər ikimizin gələcək taleyindən
gedir. Bu, teatr tamaşası deyil ki, səhnədəkilərin təsiri altında hissə qapılasan,
«katarsis» prosesindən keçməyinlə öyünəsən. Könülün saflaşmasına biz həyatda nail
olmalıyıq, buna hazırıqmı, bax əsas məsələ də bundadır.
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Ruhiyyə əvvəldən rədd cavabı almağa da özünü hazırlamışdı, lakin Hüseyn
müəllimin sözləri ona soyuq düş təsiri bağışladı. Bu cavab onu olduğu quyunun lap
dərinliyinə salmışdı. Düşünürdü ki, gərək mən də Tatyananın Oneginə yazdığı kimi,
onu qabaqlamaq üçün məktub yazıb özümün təklifə «yox» cavabımı həmin məktubda
göstərəydim. Onda mən Yusif müəllimə verdiyim sözü pozardım, məsələni
bünövrədən həll yolundan sapdırardım. Axı niyə o, başa düşmür ki, mən cavan qız
olduğum halda, özü kimi yaşlı bir adama ərə getməyə razılıq verirəmsə, deməli, ona
güzəştə gedirəm. Onu da başa düşürdü ki, bir təcrübəli insan kimi onun keçmişinə
bələddir, bu maneəni keçməyə isə böyük cəsarəi lazımdır. Belə cəsarət sahibi
deyildirsə, onunla qurulan ailənin də ömrü uzun olmaz. Peşiman olub, sonradan mənə
özü izdivac barədə təklif etsə, mən ona intiqam şəklindəki rədd cavabını verəcəyəm.
Digər tərəfdən, onun mənim məhəbbətimə ehtiyacı yoxdursa, özü də sevgidən
uzaqdırsa, mən onunla necə ailə qura bilərəm. Bu ailənin aqibəti nə olacaqdır? Mən
güman edirdim ki, o, mənə az-çox vurulmuşdur, söhbətimizdən isə mən buna yaxın
olan heç bir işarə duymadım. Heç yaxşı olmadı ki, o, mənə elçi düşmək əvəzinə, mən
ona elçi düşdüm. Bəlkə, o, Konqoda, ya Ruandada almaz axtarmaq istəyir. Bəlkə,
Çexovun qoca rus məmuru kimi, bağındakı ləklərə manna yarması səpmək istəyir ki,
hansısa bir sürpriz göstərsin. Onun özü Otello kimi «yaşın ötdüyü illərin vadisinə
düşmüşdür», ancaq mənə hələ minnət qoymaq istəyir. Sonradan peşiman olsa, mən də
ehtirasımı susdurmağı bacaracağam.
Ruhiyyə suallar içində qalmışdı, niyə bu təcrübəli adam ona qəti cavab
vermədi, ümid odunu söndürməyə yaxın olan közərmədə qoydu. Axı hərənin öz
dünyası, öz marağı vardır, bəlkə də, o, varlı bir qadınla evlənmək istəyir ki, heç
olmasa əvvəlki həyat tərzini saxlaya bilsin. Yoxsa mənim kimi kasıb qızı niyə
almalıdır ki, maaşla dolanan bir adamın evində yeyən bir ağız da artsın. Yaponların
«Narayyama əfsanəsi»ndə deyilirdi ki, uzaq keçmişdə evdə yeyən ağız artıq olanda
oğlu qoca anasını belinə alıb, qarlı dağa çıxarıb, oraya qoydu ki, tənhalıqda soyuqdan,
aclıqdan ölsün. Ümumiyyətlə, fikirləşsək, çoxlu səbəblər tapmaq, ya uydurmaq olar.
Ona görə də Ruhiyyə özünü təhqir olunmuş hesab edirdi, bu ziyalı kişi gərək onunla
ehtiramla danışaydı, lap arvadının təklifini rədd etsə də. Çünki axı Ruhiyyə öz
təşəbbüsü ilə bu təkliflə onun yanına gəlməmişdi, qızın ləyaqətinə hörmət əlaməti
olaraq həmin təklifə qeyri-müsbət münasibətini də bir qədər yüngül qaydada ifadə edə
bilərdi.
Ruhiyyə özünü məğlub edilmiş əsgər, qalası alınmış bir sərkərdə kimi hesab
edirdi. Ağlının kəsdiyi qədər götür-qoy edir, Hüseyn müəllimi kobudluqda, onunla
qaba davranmaqda ittiham edirdi. Başqa cür də hərəkət edə bilərdi, adi taktı gözləməli
idi, axı bu fağır qız ondan ənam diləmirdi ki? Fikirlər onu üzsə də, qəti bir qərara gələ
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bilmirdi, yenəmi onun oxu daşa dəydi, yoxsa tunelin qurtaracağında işığın görünməsi
şansı hələ qalır?
Yenə Yusif müəllimə zəng vurmaq qərarına gəldi, o, yeganə adam idi ki, ona
düzgün yol göstərəcəkdi. O, zəngə cavab vermədi, bir saat sonra özü zəng etdi.
Bildirdi ki, kafedranın iclasını keçirirdi, ona görə gec zəng etməli oldu. Ruhiyyə
Hüseyn müəllimlə görüşdüyünü və söhbətin məğzini ona çatdırdı. O güldü və dedi:
– Sən ikinci nüsxəsi olmayan skeptiksən, düşündüyün baş verməyən kimi
pəjmürdə olursan, elə güman edirsən ki, hamı, hətta sənin xətrini istəyənlər də sənə
düşmən kəsilmişdir. Ərə getmək, ailə qurmaq şahmat oyununa bənzəyir, bir-iki
gedişdən sonra özünü qalib, ya məğlub hesab etmək bu oyundan xəbəri olmamaq
deməkdir. Sən ilk ye2-ye4 gedişini etmisən, bu hələ heç nədən xəbər vermir. Səbirli
ol, hələ debütə başlamısan, qarşıda mittelşpil, endşpil durur. Tələssən, tez mat olarsan.
Sənə isə partiyanı udmaq lazımdır və sənin udacağına şübhəm yoxdur. Çünki rəqib
hələ cavab gedişini də etməyib. Elə bilirsən ki, artıq sənə «şah» adlanan gediş edildi
və sən öz şahını təslim etməlisən. Belə tez qaydada ruhdan düşmə, sən hələ çox
partiyaları udacaqsan. Elə bilirəm ki, mənim Hüseyn müəllimlə danışmağıma da
ehtiyac yoxdur, mən bu vaxt onun öz nikahı kimi ali bir işinə qarışmış olaram. Bu
məsələyə hətta ən yaxın adamların da müdaxiləsi məqbul hesab olunmur. İlk gedişini
etdiyinə görə səni təbrik edirəm, gələcək gedişlərində daha ehtiyatlı və diqqətli
hərəkət etməyi arzulayıram. Sən böyük bir turnirdən qalib çıxmalısan, lap
başlanğıcdan qrossmeyster olmaq istəyirsənsə, bu heç də mümkün deyildir. Tələsmə,
həyat oyunları sənə çox təcrübələr verəcəkdir.
Bu sözləri deyəndən sonra Ruhiyyə ilə sağollaşdı.
Ruhiyyə yenə müəmmalar içində qalsa da, bu kisinin xarakterinə, prinsiplərinə,
nikbinliyinə heyran qalmışdı. Qız düşündü ki, tanımadığı halda, bu adam onu düz
yola çıxartmağa müvəffəq oldu. İndi də proqnoz barədə mən özümü onunla heç cür
müqayisə edə bilmərəm. Nepallı şerplər kimi, o, Himalayın ən yüksək zirvələrinə
dırmaşmaq qaydalarını yaxşı bilir. Allaha şükür et ki, sənin həyat gəminin belə bir
sükançısı vardır.

Hüseyn müəllimlə yeni görüş
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Heç bir ay keçməmiş, Ruhiyyənin telefonuna audio mesaj gəldi. Hüseyn
müəllim deyirdi ki, xaricdə ezamiyyətdə idim, ona görə də səninlə əlaqə
saxlamamışdım. Şənbə günü axşam səni evə dəvət edirəm. Mən sənə söz verdiyim
kimi, söhbəti davam etdirməliyik.
Hüseyn bu müddətdə Ruhiyyə haqqında çox fikirləşmişdi, qızın özünə xoş
gəldiyini etiraf etdiyindən, özünü aldatmaq istəmirdi. Bu qızdakı çox şey onu valeh
etmişdi, hərəkətlərində bir incəlik var idi, yeridikdə isə daha gözəl görünürdü, axı
günəşin şüaları altında uçan kəpənəyin qanadları cilvələnir, əsrarəngiz bir palitra
açılır. Ruhiyyə də yeriyəndə hökmən hamının diqqətini özünə cəlb edirdi. Kim
antilopanın qaçışına, boylanmasına heyran olmur? O, yaşından da cavan görünürdü,
hamiləliyi, uşaq doğması da onun fiqurasını poza bilməmişdi. Bu qızın cazibədarlığı
son vaxtlar daha da artmışdı. Onun üzünün ifadəsi də dəyişilmiş, gözlərindəki parıltı
daha da artmışdı. Danışanda, albalı dodaqları açılanda onun təbii gözəlliyi bir qədər
də artırdı. Saçları yumru sifətinə xüsusi cazibədarlıq haşiyəsi verirdi. Kiçik döşləri
bədənindəki harmoniyanı daha kamil edirdi. Qaşları camış buynuzu kimi bir-birindən
aralı olmaqla, qövs əmələ gətirirdi. Onun başının vəziyyəti dəyişəndə tanış olmayan
yeni qadın meydana gəlirdi, elə görünürdü ki, adam onun şəxsində bir neçə gözəl qızı
seyr edir. Onun danışığı da sərin meh təsiri bağışlayırdı. Ona görə də düşünürdü ki,
mən ona platonik məhəbbət bəsləyə bilməzdim, o, mənim hissiyyatımı coşdurur,
ehtirasımı marten sobasında əriyən metala döndərir.
Bibliyada olan kimi, görünür, Ruhiyyənin taleyini əks etdirən bir divarda indi
sehrli əl, müqəddəs kitabdakından fərqli olaraq yalnız əks mənada ifadə olunan mene,
mene, tekel, uparsin sözlərini yazmışdı. Yəni onun keçmişi hesablanmış, tərəzidə
çəkilmiş və hesabı verilcəkdir. Başqa sözlə, bu qızın bütün bədbəxtliklərinə son
qoyulacaq, ona xoşbəxtlik şansı veriləcəkdir. Hər şey dəqiq ölçülüb biçilmişdir və bu
qız xoşbəxtliyə qovuşacaqdır. Axı qız üçün, qadın üçün ərə getmək ikinci dəfə anadan
olmaq kimidir. Ruhiyyə də bu nikahla yenidən doğulmalı, dünyaya gəlməli idi.
Onun səmimiyyəti, yalandan, məkrdən uzaq olması sifətindən görünürdü. Bu
qızın gözləri bir dəfə də olsun səmimilikdən başqa bir şeyi ifadə etmirdi. Baxışları
cazibə gücünə malik olmaqla, onu ifadə edən gözlər günəşin işıqlandırdığı dəniz kimi
parıldayırdı. Hüseyn müəllim bir dəfə də olsun onda hiyləgərlik və vulqarlıq
nişanələri görməmişdi.
Hüseyn bilirdi ki, bəzi adamlar dini kitablarda təsvir olunan əhvalatlara, qədim
yunan mifologiyasına, qədim Roma tarixinə də hörmətsizliklə yanaşır. Onları isə
böyük adamlar yaratmışlar və bizim də böyüklüyümüz varsa, onları dərk və qəbul
etməkdə məhz özünü göstərməlidir.
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Hüseyn müəllim, liftin qapısı yanında onu qarşıladı və qonaq otağına dəvət
etdi. Yenə də onlar qarşı-qarşıya oturmuşdular. O, bu dəfə əvvəlkindən fərqli olaraq
gülərüz görünürdü. Söhbəti özü başladı:
– Mən demişdim ki, qərar vermək üçün fikirləşmək lazımdır. Bir ay mənə
kifayət etdi ki, birinci növbədə özümün naminə düzgün qərara gəlim. Mən Südabənin
uzaqgörənliyinə, alicənablığına görə onun xatirəsi qarşısında baş əyirəm. O, çox
düzgün nəticəyə gəlmişdi ki, onun vəfatından sonra mən hökmən evlənməliyəm.
Mənim yeni arvadımın namizədliyini də, müdrikliyinə görə özü tapmışdı və o, sənsən.
Mən ilk görüşdən sənin zahiri xüsusiyyətlərinə vurulmuşdum və sonrakı görüşlərdə
gizlin qaydada da olsa, mən bunu sənə bildirmişdim. Daxili aləminə bələdçiliyim yox
idi, bu barədə Südabə çox şey, çox yaxşı şeylər danışmışdı. Sənin xasiyyətinə o,
məftun olmuşdu və bu hissi mənə də təlqin etməyi bacarmışdı. Mən səninlə evlənmək
qərarına gəlmişəm. Amerika yazıçısı Vaşinqton İrvinq gənc arvadı öləndən sonra heç
vaxt evlənməmiş, 40 il sonra da arvadını göz yaşları ilə xatırlamışdı. Biz
azərbaycanlılarda isə belə qayda yoxdur.
– Biz xoşbəxt ailə həyatı qurmalıyıq, məndən asılı olan hər şeyi edəcəyəm. Sən
də, yəqin ki, öz qabiliyyətini büruzə verəcəksən. Mən heç kəslə məsləhətləşmək,
kiminsə fikrini öyrənmək istəmirəm. Mən köhnə stereotiplərin də əsiri olmağı özümə
rəva bilmirəm. Ən başlıcası, bizim bir-birimizi başa düşməyimizdir, ailə həyatı birinci
növbədə bizə qarşılıqlı məhəbbət bəxş edəcəkdir, mən bu məhəbbətin işartılarını
özümdə görürəm, heç şübhə etmirəm ki, sən mənim məhəbbətimi cavabsız
qoymayacaqsan.
Sən artıq yaşlı bir kişinin xanımı olsan da, gənclərə xas olan şuxluq, həyatdan
həzz almaq məsələsində sənə mən heç bir məhdudiyyət qoymayacağam. Biz mənim
dostlarımın ailələrini birlikdə evimizdə qonaq kimi qəbul edəcək və onlara qonaq
gedəcəyik. Bunlar hamısı sənin razılığın əsasında həyata keçiriləcəkdir. sən cavan
olsan da, evin xanımı kimi bütün səlahiyyətlərdən istifadə edəcək, evin büdcəsinə də
özün nəzarət edəcəksən. Bunlar səni qorxutmasın, hamısına yavaş-yavaş
öyrənəcəksən. Mən çalışacağam, bu evdə, bu mənzildə səni daim məhəbbət havası
əhatə etsin, sən yeni ailə həyatından həzz və ilham alasan. Heç kəsin ixtiyarı
olmayacaq ki, sənin keçmişinin hansısa səhifəsini yada salsın. Mən səninlə ailə
qururamsa, kiminsə sənin həyat yolunu hansısa şübhə dumanı altında xatırlamasına və
ya eyham vurmasına imkan verməyəcəyəm.
Sonra o, stuldan qalxıb, dediklərinin real təsdiqi kimi, mən söylədiklərimə
möhür vurmaq üçün səni ilk dəfə öpmək istəyirəm, dedi. Yaşlı adama xas olmayan bir
ehtirasla Ruhiyyənin doldaqlarından öpdü. Ruhiyyə ilk dəfə idi ki, belə şirin, qızğın
ehtirasın nümayişi olan öpüşü dodaqlarında, ağzında hiss edirdi, çox istəyirdi ki, bu
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şərbət izi onun ağzını, bütün vücudunu heç vaxt tərk etməsin. Qız utancaqlığını
kənara atıb, dilini gələcək ərinin ağzına saldı. Hüseyn müəllim ilk dəfə idi ki, ağzında
bal dadı hiss edirdi. Bu onların hər ikisinə qarşılıqlı sevgilərini anlatdı. Ruhiyyəni
bərk-bərk qucaqladıqdan sonra yerinə oturdu və dedi:
– Əmin ola bilərsən ki, son nəfəsimə qədər mən səni belə ehtiras yanğısı ilə
öpəcəyəm. Bircə şərtlə ki, o öpüşlər sənə də ləzzət versin.
Ruhiyyə Hüseyn müəllimin belə aktivliyini gözləmirdi, əvvəlki tək onunla
soyuq davranacağını fikirləşirdi. Ancaq bu mehribanlıq şərqisinə bənzəyən sözlər,
ehtiraslı öpüş tamam başqa operadan xəbər verirdi. O, özünü yuxuda hiss edirdi, onun
könlünün dəmir bəndləri də dağılıb yoxa çıxmışdı. Heç vaxt hiss etmədiyi bir vəcdə
gəlmişdi, indiyədək heç kəs onu belə əzizləməmiş, ona belə ehtiras nümayiş
etdirməmişdi. Yazıq qız yenə qorxmağa başladı. Axı qorxu hətta cəzadan da pisdir.
Cəzada nəsə bir müəyyənlik vardır, qorxu isə öz məchulluğu hesabına yoxa
çıxmayana qədər böyüməyə, ağır sarsıntı yaratmağa başlayır. Qorxdu ki, Hüseyn
müəllim öz ehtirasına qızın belə cavab verməsini başqa cür qiymətləndirə bilər, axı bu
yazığı öz keçmişi daim kabus kimi izləyirdi. Ancaq onu da düşünürdü ki, belə bir anın
daim arzusunda olmuşdur. Həmişə istəmişdi ki, elə bir ildırım çaxsın ki, onu keçmişin
əsarətindən birdəfəlik qurtarsın. Bir az keçdikdən sonra hiss etdi ki, artıq qorxu xaosu
arxada qalmışdır, çünki o, yeni, çox güclü bir hissin hər şeyi dağıtmağa qadir olan gur
axınına düşmüşdür. Ona görə də hətta utancaqlıq əlaməti kimi gələcək ərinə
müqavimət göstərmədi. İlk dəfə idi ki, bu zəifliyini öz qələbəsi, böyük zəfəri hesab
etməyə başladı. Lakin xoş anlar da köhnə yaraları sürətlə sağalda bilmir, çünki yara
hələ qaysaq bağlamamışdırsa, adamı yandırmağa başlayır. Lakin əgər ərə gedirsə, özü
də nəcib bir insanla ailə qurursa, yara nə qədər dərin olsa da, hökmən sağalacaqdır, bir
daha onu incitməyəcəkdir.
Sevinc hissləri onu dəyişdirmişdi. Onun ağarmış, arıqlamış yanaqlarına gur qan
gəldi. O özü də anlaya bilmirdi, nədir onun zərif üz cizgilərinə bu ehtiras şehini
tökən? Onun sifətində güc işarəsi, həyat eşqi, sehrli görünən cazibədarlıq meydana
gəlmişdi. Təbəssüm onun dodaqlarını tərk etmirdi. Qəmgin görünən bu qız birdən
parlamağa başlamışdı. Çox arzulayırdı ki, onda yaranan bu dəyişiklik bir də solmasın,
sifətindəki, gözlərindəki parlaqlıq bir də yoxa çıxmasın. Hüseyn heyranlığını gizlədə
bilmirdi, dünənə qədər qəm-qüssə ifadəsinə xidmət edən sifət indi ilahi gözəlliyə
yiyələnməyə can atırdı.
Sonra Hüseyn müəllim praktiki məsələlərə keçdi, sabah nikah kəsdirməyə
gedəcəklərini elan etdi və axşam bir restoranın bağlı otağında yaxın dostların iştirakı
ilə toy məclisi keçirərik, dedi. Mənim tərəfimdən 15 nəfər olacaqdır, sən də o qədər
adam dəvət edə bilərsən.
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Ruhiyyə dedi:
– Siz etiraz etməsəniz, mən anam və bacımdan əlavə ancaq Yusif müəllimi və
onun övladlarını dəvət edərdim. Südabə xanıma onun haqqında çox şey danışmışdım.
Bugünkü xoşbəxtliyimin də künc daşını o, qoymuşdur.
Hüseyn müəllim dedi:
– Mən ürəkdən razıyam, o alicənab insanı qiyabi tanıyıram, indi isə əyani tanış
olarıq.
Sonra Hüseyn müəllim Ruhiyyəyə dedi ki, bu gündən etibarən mən sənin üçün
Hüseynəm, rəsmiyyətçilik qeyri-səmimilikdən xəbər verir. İkinci sözü isə bu oldu ki,
sabah iş yerinə gedib, işdən azad olmaq barədə ərizəni verərsən.
Və əlavə etdi:
-Bu mənzilin ev xanımına böyük ehtiyacı vardır və sən bu vəzifəyə ən layiqli
namizəd olmaqla, ev təsərrüfatımızı da idarə etməklə bu titulu ləyaqətlə daşıdığını
sübut edəcəksən. Yeni həyatındakı hər bir addımın sənə qövsi-qüzeh rəngləri
bağışlayacaqdır. Sənin xoşbəxtliyə nail olmağa haqqın vardır, ona layiqsən, bu, sənin
keçmiş acı günlərinin kompensasiyasıdır.
Hüseyn müəllim planlaşdırdığı kimi də hərəkət etdi, sabahısı günü onlar rəsmi
qaydada nikahlarını qeyd etdirdilər. Nikahı kəsən qadın onu da vurğulamağı özünə
borc bildi ki, bu, Ruhiyyənin ilk, Hüseyn müəllimin isə ikinci nikahıdır, əslində,
bunun mərasimə heç bir dəxli yox idi, vacib olan razılığı onlar ucadan bəyan
etmişdilər. Onlar hər ikisi şirin həyat yuxularının ağuşuna qapılmış kimi
görünürdülər, heç nəyə məhəl qoymayan göyərçin cütlüyünün açıq-saçıqlığı kimi
hərəkət edirdilər. Hüseyn müəllim sevinirdi ki, təzə gəlin mərasimə təzə, şux paltarda
gəlmişdir. Çünki o, bahalı mağazalar açılandan sonra Ruhiyyəni onlara baxmağa və
özünə paltar seçməyə aparmışdı. Onun heç bir maliyyə çətinliyi yox idi. Özünün
bankda xeyli pulu var idi, Südabə xanım da maaşından və əsərlərinin qonorarından
aldığı pulları həm manat, həm də funt sterlinqdə bankda depozitə qoymuşdu və öləndə
mövcud olan iri məbləği ərinə vəsiyyət etmişdi. Ona görə də Ruhiyyəyə bahalı ağ
gəlinlik paltarı və fata, üç dəst yaraşıqlı brend paltar almışdı. Gəlinlik paltarında o,
özünə də bənzəmirdi, daha gözəl, daha cazibədar görünürdü. Südabədən fərqli olaraq
Ruhiyyə bir qədər tutqun rəngli idi, belə qızları çox vaxt «əsmər bənizli» adlandırırlar.
Ona görə də ağ paltar ona çox yaraşırdı, axı kontrast rənglərdə gözəllik daha aydın
nəzərə çarpır.
Axşam isə bir bahalı restoranda toy məclisi keçirildi, bəylə gəlindən savayı,
iştirakçıların sayı iyirmidən artıq idi. Hüseyn yeni qaynanasını və Ruhiyyənin
məktəbli bacısını mehribanlıqla qarşıladı və onları Yusif müəllimin yanında oturtdu.
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Yusif müəllimin oğlu və qızı da onun gəlini və kürəkəni ilə birlikdə toyda iştirak
edirdilər. Hüseyn ona toydan bir gün əvvəl zəng edib, dəvəti təkrar etməklə tam
rəsmiləşdirmişdi. Onlar məclisdən əvvəl yaxınlaşıb Ruhiyyəni səmimi təbrik etdilər,
qızı və gəlini isə Ruhiyyəni görəndə heyranlıqlarını gizlədə bilməyib, onu öpdulər.
Hüseyn müəllim bahalı boz kostyumda idi, onun ağaran saçlarına bu rəng tam uyğun
gəlirdi. Paltarı onu xeyli cavanlaşdırmışdı, sifətindən sevinci aydın hiss olunurdu,
bunu gizlətməyə çalışsa da, daxildən gələn şadlanmasıını ört-basdır edə bilmirdi.
Ruhiyyə qorxurdu ki, adamlar bunu başqa cür izah edə bilər. Güman edərlər ki, onlar
çoxdan bir-birinə vurulubmuşlar və yəqin ki, hər ikisi Südabə xanımın ölümünü
səbirsizliklə gözləyirmişlər ki, arzuladıqlrı birlik baş tutsun. Ruhiyyə təlaş keçirirdi,
düşünəcəklər ki, bu ifritə Hüseyn müəllimi yoldan çıxartdığına görə toy belə tez baş
tutmuşdur, axı hələ bir il, ən azı altı ay gözləmək olardı. Südabə xanımın vəfatından
isə vur-tut üç ay keçmişdi. Hüseyn müəllim özünə haqq qazandırırdı ki, nikahı
sürətləndirən Südabənin özü, onun yalvarış şəklindəki vəsiyyəti olmuşdu. Ərinə qarşı
daim qısqanc olan bu qadın, onun başqasına meyl etməsindən, onu seçməsindən
qorxu keçirtdiyinə görə, öz protejesi Ruhiyyəni ortaya atmışdı. Fransada kral XIII Lui
öləndə, arvadı Anna Avstraliyalı ucadan ağlayanda onu sakitləşdirmişdilər ki, bizdə
kral ölmür, «kral ölmüşdür, yaşasın yeni kral» sədaları hər tərəfi bürüyür. O da bir
sevimli arvadını itirdisə, ondan heç də geri qalmayan bir qıza evlənir, bu qız həm də
mərhumun sədaqətli varisi, əsl printsessa olacaqdır.
Toy iştirakçıları Ruhiyyənin toy paltarını, buna görə onun zövqünü də yüksək
qiymətləndirirdilər. Hüseyn isə təzə gəlininin üzünün ifadəsini, təbəssümünü ən
bahalı paltardan da daha qiymətli sayırdı, onun valeh olduğu bu mənzərəni heç nə
əvəz edə bilməzdi. Qonaqlar isə qızın gözəlliyni qeyd etməklə yanaşı, onun zövqünün
necə olması ilə də maraqlanırdılar, bu da onların müşhidələrindən kənarda qalmırdı.
Toy paltarı onun bədən cizgilərini olduqca yaxşı nümayiş etdirirdi, ancaq hamı hiss
edirdi ki, bu qızın gözəlliyi elə bil ki, paltarın altında da gizlənmək istəmir, qızın
bədəni ilə uzun ətəkli yubkanın vəhdəti günəşin ilk şüalarının səhər tezdən şehlə
öpüşməsi təsəvvürünü yaradırdı. Ruhiyyə, həqiqətən də, ətrafa işıq, valehedici hərarət
yayırdı. Bu gün ona şaftalı çiçəyi də qısqanclıq edə bilərdi. Qonaqların ona göstərdiyi
diqqət bu qızın qəlbini daha böyük qürurla doldururdu. Axı o, yuxusunda da bu
xoşbəxtlik zirvəsini görə bilməzdi. Toyun iştirakçılarına xoş gəlmək üçün daim
gülümsünürdü, anlayırdı ki, Hüseyn həm də yeni nikahına görə dostları qarşısında
imtahan verir.
Toy olduqca şən keçirdi, ən azı bu, Ruhiyyəyə belə gəlirdi, onun toylar
barədəki təsəvvürü də məhdud idi, çünki bəzi kasıb rəfiqələrinin ucuz
yeməkxanalarda keçən toyunda iştirak etmişdi. Burada isə iştirakçı az olsa da, səs-küy
heç də şadlıq evlərindəkindən geri qalmırdı. Musiqiçilər restoranın zalından gəlib,
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çalıb oxuyurdular. Yaşlı kişilər və onların özünü cavan göstərməyə çalışan xanımları
əl qaldırıb oynayırdılar, bir cütlük isə həm milli, həm də gürcü rəqsini böyük ustalıqla
oynayırdı, elə bil ki, onlar buraya balet studiyasından gəlmişdilər.
Toyun şən keçməsi bəylə gəlini xüsusilə sevindirirdi. Hüseyn də özünü cavan
bəyə oxşatmaq istəyirdi, tez-tez gəlini rəqsə dəvət edirdi. Ruhiyyə gürcü rəqqasələrini
yamsılamaq qaydasında xırda addımlarını tez-tez atmaqla süzməyə çalışırdı və
müşahidəçilərin rəyinə görə bu, onda alınırdı. Sağlıqlar bir-birini əvəz edirdi, bəziləri
iki-üç dəfə sağlıq deyirdi. Hüseynin bir arxitektor kolleqası isə öz peşələrinin yüksək
silkə mənsub olduğunu vurğulayıb, tarixi şəxsiyyətlərin bu yaradıcı işə böyük qiymət
verdiklərini yada salırdı. O deyirdi ki, təsadüfi deyildir ki, Madam de Stal və Höte
arxitekturanı «donmuş musiqi» adlandırmışdılar. Rabindranat Taqor isə memarlıq
incisi sayılan Tac Mahalı «tarixin yanağında donmuş göz yaşı» kimi
qiymətləndirmişdi. O, ilk şəhərsalma elminin banisi qədim yunan Hippodamı,
Renessans Romasındakı Mikelancelo və Bernini kimi dahiləri, XIX əsrin məşhur
arxitektoru fransız Şarl Qarnyeni, XX əsrin əvvəlindəki kataloniyalı Antonio Qaudini
yada saldı. Möcüzələrdən Krit adasındakı Knossos sarayını, Afinadakı Parfenonu,
Romadakı Kolizeyi, Panteonu və Müqəddəs Pyotr kilsəsini, İstanbuldakı Aya
Sofiyanı, Kambocadakı Anqkor şəhərinin məbədlərini, İndoneziyadakı Yava adasında
yerləşən Borobuduru, Moskvanın Kreml ansamblını, Səmərqənddəki Registanı,
Parisdəki Qrand Opera binasını, Barselonadakı Saqrada Familia məbədini, onları
yaradanların böyük istedadını və zəhmətini qeyd etdi. XX əsrin məşhur arxitektorları
Le Korbyüze və Oskar Nimeyer müvafiq olaraq Hindistanda Çandiqarx və
Braziliyanın yeni paytaxtına çevrilmiş Brazilia şəhərlərini salmışdılar. Pekindəki
Bağlı şəhər və Göy məbədi, Bakının Qız qalası və Şirvanşahlar sarayı da memarlıq
inciləri sırasına daxildir.
Ruhiyyə qonağın danışığından darıxırdı, bəzi adları heç tanımırdı da. Əri onun
narazılığını hiss edib, yavaşca dedi ki, bu, bizim arxitektura tarixi ilə məşğul olan
kolleqamızdır, yaxşı tədqiqatları var, kitabları çox ölkələrdə çap olunub. Ruhiyyə
Südabə xanımı xatırladı, axı o da zəngin biliyə və geniş dünyagörüşə malik idi, söhbət
etdikdə onunla mübahisə etmək də olmazdı.
Ruhiyyə hamıdan çox Yusif müəllimin çıxışını səbirsizliklə gözləyirdi.
Nəhayət, ona söz verdilər və bəlkə də, onun tostu məclisdə ən səmimi çıxış idi. Həm
də o, gəlin tərəfdən nitq söyləyən yeganə nümayəndə idi, başqa çoxluq isə bəy tərəfini
təmsil edirdi. Ruhiyyəyə görə, onun bu şadlığın baş tutmasında xüsusi xidməti var idi,
axı ilk addımdan, daha doğrusu, ilk görüşdən bu günədək ona olduqca ağıllı
məsləhətlər vermiş, onu yandırıb udmağa qadir olan bir alovdan xilas etmişdi. Buna
səbəb isə yalnız onun insansevərlik xüsusiyyəti olmuşdu və bu hiss indi də onun
çıxışının leytmotivini təşkil etdi:
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– Bu toya, bu şadlığa daha çox sevinən adamlardan birinin mənim olduğumu
təsdiq etməyə müəyyən haqqım vardır. Bu gün öz övladlarımla birlikdə ikinci qızımın
toyunda iştirak edirəm, çünki Ruhiyyəni doğma qızım hesab edirəm. Mən Hüseyn
müəllimi ürəkdən təbrik edirəm ki, belə təmiz ürəyə malik olan bir qızla ailə həyatı
qurur. Mən heykəltəraş olsaydım, Qalateyaya bərabər ona heykəl yonardım, lakin o
canlananda onun Piqmalionu isə məhz Hüseyn müəllim olmalı idi. Bu izdivacla
Hüseyn müəllim də Ruhiyyəyə yeni nəfəs, yeni həyat vermişdir. Belə bir intibaha mən
ürəkdən şadam. Ancaq təkcə birinizi deyil, sizin hər ikinizi bu ittifaqa girməyinizə
görə xoşbəxt hesab edirəm. Ən böyük fatehlik ürəyi fəth etməkdir, siz də bir-birinizin
ürəyini fəth etməyi bacarmısınız. Qautama Budda öz ömrünü Bodhi ağacının altında
keçirib işıqlandığı kimi, bu yeni ailəyə də mən məhəbbət ağacının kölgəsində rahat
həyat sürməyi arzu edirəm. Qoy onların bir-birinə bəslədiyi hisslər oksigen kimi gözə
görünməsə də, bol olsun. Onlar xoşbəxt həyat sürməyə layiqdirlər. Şit səslənsə də,
toylarda reçitativə çevrilən bir sözü təkrar etmək istəyirəm, qoy bu gözəl cütlük həm
də övlad sahibi olsun. Mən çox istərdim ki, onlar daim bir-birlərini düzgün və yaxşı
anlasınlar, xırda məsələlərdə riqorizm nümayiş etdirməsinlər, qarşılıqlı güzəştə
getməyə həmişə hazır olsunlar. Mən şübhə etmirəm ki, onlar həyatı yaxşı dərk edirlər,
bilirlər ki, bu heç də şəhərimizdəki Fəvvarələr meydanında gəzintiyə çıxmaq deyildir,
enişi var, yoxuşu var, əziyyətə qatlaşmağı da tələb edir. Bəlkə də, mən aydın
həqiqətləri yada salmaqla vaxt alıram, qeyd etmək istəyirəm ki, onların idrakının
gücünü hər şeydən əvvəl ikisinin də uğurlu seçimində görürəm. Qoy bu ailə daim
bədxah nəzərindən, diqqətindən uzaq olsun, bəy və gəlinin hər ikisi nəcib insanlar
olduqlaruna görə onların xeyirxah adamların əhatəsində olacaqlarına mən qətiyyən
şübhə etmirəm. Axı qızılgül kolu, çiçəklər daim özünə kəpənəkləri, günəşin bacısı
sayılan işçi arıları cəlb edirlər. Qoy dostları da pərvanə timsalında, daim bu cütlüyün
rəmzi sayılacaq şamın işığına toplaşsınlar. Sözümün reallığını sübut etmək üçün bal
ayından sonra mən onları təşkil edəcəyim ziyafətə dəvət edirəm, bəyin dostlarından
kimsə iştirak etmək istəsə, mən yalnız şad olaram. Bu gün tanış olduqlarımın
hamısının iştirakı ziyafətimizi daha şən edərdi, çünki mən buradakıları, İisus Xristin
təbirincə desəm, seçilmişlər hesab edirəm..
Çıxış məclis iştirakçılarına olduqca yaxşı təsir bağışladı. Hüseyn müəllim
əlindəki dolu qədəhlə ona yaxınlaşıb, razılığını bildirdi. Ruhiyyə sevinc dənizində
üzürdü, ağlına da gətirməzdi ki, bu alicənab insan onu öz qızı adlandıracaq, ərinə və
özünə belə xoş arzular diləcəyəkdi. Hamı Yusif müəllimin tostunu bəyəndiyini ifadə
etməyə tələsdi. Oğlu və qızı, gəlini və kürəkəni öz atalarına çıxışının uğurlu
alınmasına görə təşəkkürlərini bildirdilər.
Nəhayət, toy məclisi sona çatdı, qonaqlar toy hədiyyələrini gəlinə hələ toy
başlamamışdan vermişdilər. Yusif müəllim isə iri bir qızılgül səbəti gətirmişdi.
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Ruhiyyə ilk dəfə idi ki, belə məclisə düşürdü, qiymətli hədiyyələr qəbul edirdi, çünki
Hüseynin dostlarından ona qızıl bəzək əşyaları da gətirən olmuşdu. Ömründə gümüş
bəzəyin də nə olduğunu bilməyən, bijuteriyadan başqa heç nəyi tanımayan bir qız
bahalı paltarlarına artıq qızıl boyunbağını və qolbağını da əlavə edəcəkdi. Çil-çil
toyuq qızıl qırqovulun lələklərinə sahib olacaq, bu, onun təbii gözəlliyini, üzük
dövrəsində olan qaş kimi daha artıq parlaq edəcəkdi.
Ruhiyyənin ilk gəlinlik anları

Məclis yekunlaşandan sonra Hüseyn müəllim yeni qayınanasını və gənc
baldızını evlərinə yola saldı və tapşırdı ki, tez-tez bizi yoxlamağa gəlin. Bahalı
bir maşında bəylə gəlin evlərinə tələsdi. Ruhiyyə çay hazırladı ki, ərində spirtli
içkilərin təsiri azalsın. Çay süfrəsi arxasında onlar yenə də bir-birlərinə olan
məhəbbətlərini izhar etdilər. Onların bu səmimi söhbətindəki ehtiras ifadələrini
Eloiza ilə Abeltarın məktublarındakı alovlu sevgi etirafları ilə müqayisə etmək
olardı. Ehtiras isə öz təsdiqini ilk gecədə bir daha aydın büruzə verdi.
Toy günündən sonrakı səhər yeməyi süfrəsi arxasında onlar ilk dəfə olaraq
əvvəlki bir-birindən çəkilməklərini kənara ataraq söhbətə başladılar. Hüseyn
təzə arvadına dedi:
- Mən səninlə ailə qurmağıma çox şadam, həm də ona görə ki, bizdə keçmişi
qüsurlu olan qızlarla, qadınlarla evlənmək qəbahət sayılır, biz isə öz
xoşbəxtliyimizə bunun mane olmasına imkan vermədik. Mən bu arxaik adəti
pozmağa cəsarət etdim və güman edirəm ki, həmin qaydanı pozanların sayı
xeyli artacaqdır, bu həm də cəmiyyətin sağlamlaşmasına kömək edəcəkdir. İran
şahı Böyük Abbas ilk dəfə olaraq saqqalını qırxdırıb, yalnız bığ saxlatdırmışdı.
Onun bu təcrübəsi dəbə düşdü və dörd əsrdir ki, davam edir, iranlı kişilər təkcə
bığ gəzdirirlər. Yalnız Xomeynidən sonra molla rejiminin sütunları hər şeydə
olduğu kimi, saqqal məsələsində də keçmişi geri qaytarmaq yolunu tutdular.
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Qoy bizim də təcrübəmiz davamlı olsun, səhv yola düşən qızlar ayılsınlar,
bataqlığı tərk etsinlər və başqaları kimi ailə qurmaq xoşbəxtliyini dadsınlar.
Ruhiyyə onun söylədikləri ilə razılaşdığını bildirdi və əlavə etdi ki, bu çox
sayda qızları bədbəxtlikdən xilas edərdi. Lakin onlara yol göstərən xeyirxah
insanlar və sənin kimi cəsarət sahibləri lazımdır. Mənim bəxtim onda gətirdi ki,
Yusif müəllim və Südabə xanım kimi aləcənab insanlara rast gəldim. Səninlə
nikaha ilk xeyir-duanı məhz Südabə xanım verdi. Sən də keçmiş adətlərə boyun
əyməməyi bacardın, yalnız ürəyinin hökmü ilə hərkət edərək. belə cəsarətli
addım atdın, anaxronizmin xəbərdarlığını da kənara ata bildin.
Mən həqiqətən xoşbəxtəm, çünki sənin kimi məni hərtəfli başa düşən və
yalnız sevgisini əsas götürən bir adamın xanımıına çevrilmişəm. Gizlətmirəm,
mən özümü göylərdə hiss edirəm. Tarixin ən məşhur çariçaları olan
Semiramidadan, Zenobiyadan,

kraliça

I Elizabetdən, imperatriçalar

II

Yekaterinadan və Viktoriyadan özümü daha xoşbəxt sayıram. Çünki sahıbəsinə
çevrildiyim bu evi krallıqlardan da böyük olan bir səltənət hesab edirəm. Bu
barədə

fikirləşməkdən

də

qorxuram,

bəd-nəzərə

gələ

bilərəm,

lakin

düşüncələrim özümü səndə tapmaqda yorulmur, ona görə də fikir dünyamı ram
edə bilmirəm. Hər anım səninlə doludur, daim səni öz ağuşunda hiss edir. Mən
bu güclü hisslər burulğanında batsam, bil ki, bu məndən asılı deyildir,
məhəbbətin səhvidir. Şəxsi səhvlərimdən çox qorxsam da, bu yeni səhvimə
sevinəcəyəm. Məhəbbət aləmimizi, bizi haqlamış bu xoşbəxtliyi göz bəbəyimiz
kimi qorumalıyıq. Mənim keçmiş bədbəxtliklərimin bir daha qayıtması
variantının heç vaxt baş verməməsi barədəki qətiyyətim, bunun ölüm qorxusu
altında da baş verə bilməyəcəyi sədaqətimin sarsılmazlığına qarantiya verir. Bu
mühüm amil mənim vədimin daim qüvvədə qalacağının birinci əlaməti və
axırıncı təsdiqidir.
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Hüseyn onun andını cavabsız qoymaq istəmədi :
-Sənin isə nümunəndə mən bir daha qadın təbiətinə məxsus odun, alovun
hərarətinə, məhəbbətin gücünə, almaz möhkəmliyinə yəqinlik tapdım. Biz könül
seçimimizə görə evləndik, ailə qurduq, baxmayaraq ki, nəcib bir insan da bizə yol
göstərmişdi. Mən ikinci dəfə, sən Südabənin sözlərini mənə çatdıranda qeyrimüəyyənik axınına düşmüşdüm. Sən elə bil televizorun ekranındakı diktor kimi rəsmi
xəbər oxuyurdun, elə təsəvvür yaranırdı ki, öz sözlərinin sənə heç bir aidiyyəti
yoxdur, onlar yalnız mənə ünvanlanmışdır. Hisslərini elə qılafda gizlətmişdin ki,
güman edirdim ki, sən bu təklifin əleyhinəsən, hətta ürəyində ona gülürsən. Mən də
belə bir səfehlikdə səndən geri qalmayıb, sərt ifadələr işlətdim. Başqa cür hərəkət
etsəm, bunu yalvarış kimi qəbul edəcəyini düşünürdüm. Hər ikimiz qalın maska
altında hisslərimizi gizlətmişdik, sən özünü daha məharətli aktrisa kimi aparırdın.
Guya hisslərimiz torpağı deşib cücərti verən bitki kimi özünü göstərsə, biz utancaq
roman qəhrəmanlarına bənzəməyimizi itirəcək, onları səhnədə lazımınca təcəssüm
etdirə bilməyəcəkdik. Bu, ağılsız bir sadəlövhlük idi, yaxşı ki, sonrakı görüşdə bu
saxtalıqdan uzaqlaşdıq, burada da ilk təşəbbüsü mən göstərdim. Çünki tüğyan edən
hisslər bu süstlüyə uzun müddət davam gətirə bilməzdi. Dağ çayı nəinki qumu,
çınqılı, hətta ağacları kökündən çıxarıb aparır, coşqun hisslərimiz də bənzər qaydada
bizə maneə törədən iri meşəni dağıdıb məhv edə bildi, bizim aktyor oyunumuz
üzərində də qəhqəhə çəkib gülməyi bacardı.
Rohiyyə keçmiş oyunları barədə onun sözləri ilə tam razı idi, yaxşı ki, bu oyun
uzun sürmədi, ürəklərimiz saxtakarlığımızı kənara atmağa bizi məcbur etdi və
nikahımız baş tutdu. Sonra əlavə etdi:
– Səndən gizlətmək istəmirəm, mən olduqca şadam. Axı sən mənə xoşbəxtlik
səltənəti bəxş etmisən. Bütün vücudum, könlüm görünməmiş sevinc içərisindədir.
Onun yaradıcısı isə sənsən. Təkrar edirəm, ömrüm boyu sənə sədaqətli olacağam, bu
sədaqət alınmaz qala təsiri bağışlayacaqdır. Fəth etdiyin bu qalanın yeganə fatehi
sənsən və daim belə də olaraq qalacaqsan. Könül bir alınmaz qaladırsa, onun sahibi və
yeganə sakini sənsən. Görürsən, hər şeyi sənə etiraf edirəm, lovğalıq kimi qəbul
eləmə, bu da mənim gözəlliyimdən sonra ikinci zəifliyimdir.
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İlk dəfə idi ki, Hüseynin onu qızğın hisslərlə sevdiyinə əminlik tapmışdı, bu onu
qələbəsindən utanmağa sövq edirdi və ona hakim kəsilmiş utancaqlığından da həzz
alırdı. Baş verənləri götür-qoy etdikcə, bu xoşbəxtliyin öz üstünə töküldüyünə də
inanmaq istəmirdi, düşünürdü ki, bu ittifaq çat versə, Hüseynlə münasibəti öz
hərarətini itirsə, o, özünü öldürməyə hazır olmalıdır. Böyük xoşbəxtlik puç olduqda
böyük də qurban tələb edir. Uzun, əzablı axtarışlardan sonra tapdığı səadət almazını
itirsə, belə həyatda yaşamağı özünə rəva görməzdi, çünki o, çox istəyirdi ki, həyatla
da bəxtəvər bir qadın kimi vidalaşsın.
Bu fikirlər içərisində olanda əri ona yaxınlaşdı, qucaqlayıb öpdü və dedi:
– Hindlilər deyirlər ki, Aşoka ağacı qadın ayağı ona dəyəndə çiçək açır. Sən isə
varlığınla mənim könlümü çiçəkləndirmisən.
Artıq bir il idi ki, onlar başqalarının köks ötürə biləcəyi mehriban bir ailə kimi
yaşayırdılar. Ruhiyyə toydan heç üç ay keçməmiş hamilə oldu və ilin sonunda
Hüseynə bir oğul hədiyyə etdi. Özü də etiraf edirdi ki, əvvəlki hamiləliyi ilə indikinin
dünyalar qədər fərqi vardır. Öz doğma uşağını bətnində gəzdirəndə elə güman edirdi
ki, ürəyinin altında onu yaşadan ikinci bir ürək də meydana gəlmişdir. Əvvəlkindən
fərqli olaraq hamiləlikdə elə bir ağrı da hiss etmirdi, uşaq ona əlavə həyata bağlılıq,
həyatsevərlik hissi vermişdi. Əgər üç il əvvəl ona belə xoşbəxt olacağını desəydilər,
bunu acı bir zarafat kimi qəbul edərdi. İndi o, özünü dünyanın ən xoşbəxt qadını
hesab edirdi, axı həqiqi gələcək göydən düşən kimi olur. Hüseyn də ona böyük qayğı
ilə yanaşır, onun pəhrizinə, çox sayda vitamin qəbul etməsinə ciddi fikir verirdi, bu
məqsədlə hər gün evə zənbil-zənbil tər meyvələr alıb gətirirdi. Ruhiyyə onları
yeməyəndə, özü onunla bir süfrədə oturub, onu da yedizdirir, özü də meyvələrdən
yeyirdi. Qonşular da Hüseyndəki dəyişikliyi hiss etmişdilər, eyni mərtəbədə yaşayan
qoca kişi ona zarafatla deyirdi:
– Hüseyn müəllim, deyəsən, təzə gəlin sənə ayrı cür baxır, nazınla oynayır,
xeyli cavanlaşmısan. Görünür, doşab almısan, bal çıxmışdır.
Hüseyn qocanın zarafatından incimirdi, axı o, həqiqəti deyirdi. O, arvadından
çox razı idi. Özünə isə etiraf etmişdi ki, Ruhiyyəni günü-gündən daha çox sevir, iş
vaxtı başa çatandan sonra evə tələsir ki, onu və oğlunu görsün, könlü şadlansın.
Arvadının hərəkətlərində bir incəlik var idi, baxışından isə təzə gəlin olduğunu xəbər
verirdi. Ona görə də onunla rastlaşan hər kəs ona valeh olmadan ötüb keçə bilmirdi.
Çöhrəsində əvvəlki qəmgin ifadədən heç bir əsər-əlamət qalmamışdı. Əri üçün o, öz
sirliyini itirsə də, cazibədarlığını daha da artırmışdı. Danışanda nitqindən həlimlik,
zəriflik yağırdı. Onun sifət cizgilərini belə heyranedici şəkildə saxlamasına Hüseyn
təəccüb edirdi. O, nəfəs aldıqca xırda döşləri aramla qalxırdı. Əri özünü saxlaya
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bilməyib, tez-tez onu qucaqlayırdı və bu həzzdən az qala dəli olurdu. Bu anlar ona
qismət olduğundan minnətdarlıq hissini gizlədə bilmirdi. O deyirdi:
– Mən Ruhiyyə ilə təkcə ailə qurmamışam, onun gözəl ürəyini fəth edə
bilmişəm, bundan özümə də hörmətim artmışdır. Bu qız mənə harmoniya hissini
təlqin etmişdir.
Onların övladı qızğın məhəbbətin bəhrəsi olduğundan, qəşəng uşaq idi. Südabə
xanımın Şekspirə olan pərəstişinə görə oğullarının adını çox yayılmış ad olan Hamlet
deyil, ingilis dramaturqunun cəmi 11 il ömür sürmüş oğlunun adı kimi Hamnet
qoydular.
Ruhiyyə Hüseynə «mənim əzizim» deyə müraciət edirdi, Hüseyn isə onu
“Kleopatram” adlandırırdı. Əri onun gözəlliyinə vurulduğuna, həm də məlahətinə və
lətafətinə görə Ruhiyyəni məşhur Misir çariçasına oxşadırdı. Fransız yazıçısı Teofil
Qotyenin 1845-ci ildə Kleopatra barəsindəki «ona tərifdə də şairlər heç nə əlavə edə
bilməzdilər» sözlərini birbaşa Ruhiyyəyə aid edirdi. Axı şairlər mədh edəndə,
tərifləyəndə də ən uca ifadələrdən istifadəyə üstünlük verirlər. Onun aləmində də təzə
arvadının xüsusən daxili gözəlliyi nisbi deyil, mütləq idi və buna nəsə əlavə etməyə
ehtiyac da yox idi.
Həm də ona şad idi ki, Ruhiyyəni heç də Misir gözəlinin aqibəti gözləmir,
çünki o, siyasətlə məşğul deyildir, bütün varlığını öz ərinə və uşağına həsr edir, taxttac qayğısını çəkmir. Kleopatra isə iki dramda baş rolu oynamaq istəyirdi: həm özünü
məhəbbət ilahəsi, ərə sədaqət rəmzi hesab edilən İsida kimi təqdim edirdi, həm də
çariçalığını qoruyub saxlamağa çalışırdı. Ona görə də fransız filosofu Blez Paskal
düzgün olaraq qeyd edirdi ki, Kleopatranın burnunun ucu bir az gödək olsaydı, indi
dünyanın sifəti başqa cür görünərdi.
Ruhiyyənin burnunun ölçüsü də onun və ərinin xoşbəxtliyinə maneçilik törədə
bilməzdi. Çünki onlar bir-birlərinə elə vurulmuşdular ki, artıq təkcə həm köhnə, həm
də cavan olan bir gözəl cənub şəhərində yaşamırdılar, onlar artıq məhəbbət planetinin
sakinləri idilər.
O oxumuşdu ki, Yaponiyada ən zərif qadınları «söyüd qadın» adlandırırlar.
Hüseynin gözündə Ruhiyyəsi də «söyüd qadın» idi. Hüseyn deyirdi ki:
-Mən əvvəllər çox vaxt platonik məhəbbət barədə düşünürdüm, Ruhiyyə bu fikri
ağlımdan bütünlüklə çıxarmağı bacardı. Çünki cismani çağırışımın hər birinə ondan
umduğum cavabı alırdım. Bu qız hissiyyatımı ilhamlandırmaqla yanaşı, həm də
mənim ruhi tələblərimə cavab verirdi. Onun intellektinin aşağı səviyyədə olması
barədə əvvəlki fikrimi də dəyişdim, çünki mütaliəsi ona çox bilik vermişdir. Əlbəttə,
mənim peşəmə aid olan bilik sahələri ona yenə də yad olaraq qalır.
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Onun yaxşı xüsusiyyətlərindən biri yalan danışmaması idi. Yalançı, aldatmanı
özünə peşə edən qadından hər cür xəyanəti gözləmək mümkündür. Görünür, ən ağır
anlarında belə o, yalana, aldatmaya əl atmamışdır. Hüseyn and içə bilərdi ki, bir dəfə
də olsun arvadının sifətində hiyləgərliyin və vulqarlığın ən kiçik ifadəsini belə
görməmişdir. Bu şişirtmə deyildi, dəqiq elm sahəsinin adamı olduğuna, həndəsi
bilikləri tətbiq etdiyinə görə o, ölçü hissini daim vacib sayırdı.. O, özünə etiraf edirdi
ki, bu qızla o, məhəbbətin sehrli diyarında məskən salmışdır. Onlar Yer üstündə
yaşasalar da, özlərini müsəlman Eluziumunda olan kimi hiss edirdilər. Qədim Yunan
mifologiyasına görə, Eliziumda xoşbəxtlərin, qəhrəmanların ruhu uyuyur, orada daim
bahar fəsli olur. Xəstəlik və əzab isə o əraziyə yaddır. Bu məkana hörmət əlaməti
olaraq, fransızlar Parisin baş küçəsini «Yelisey çölü» – «Champs Elisees»
adıadlandırmışlar.
Ruhiyyə də əri haqqında olduqca yüksək fikirdə idi. O, Hüseynlə söhbət etməyi
sevirdi, hər dəfə ondan nəsə öyrənirdi. Bu söhbətlərdə ərinin yüksək intellekti,
ruhunun böyüklüyü özünü büruzə verilirdi. O, Ruhiyyəni başa salırdı ki, indi birgə
həyatımızın başlanğıcı olmaqla, bizim üçün təmiz və bakirə andır. Çünki biz birbirimizlə saflıqdan uzaq olan hansısa bir münasibətdə olmamışıq, bu an zaman və
varlığı kəskin surətdə bölür, keçmiş arxada qalır, gələcəyin koordinatları görünür,
onları bir-birindən ayırır. İndinin xoş xüsusiyyətinə sevindiyimiz kimi, yaddan
çıxarmamalıyıq ki, bu mövcudluq kövrəkdir, nisbidir, ötəridir, indinin özü hiss
etmədiyimiz halda yoxa çıxaracaqdır. Yaponlar sakura çiçəkləyəndə təbiətin
gözəlliyinə sitayişin bir növü kimi ona heyranlıqla tamaşa etməkdən yorulmurlar. Bu
çiçəklər onlar üçün əzizdir, təkcə ona görə yox ki, sehrli qaydada ağdır, füsunkar
görünüşə malikdir, həm də ona görə ki, çiçək bir azdan sonra töküləcək, yoxa
çıxacaqdır, bu gözəllik də nə qədər heyifsilənilsə də, qeybə çəkiləcəkdir, çünki az
ömürlüdür, sevincin özü kimi uzun müddətli olmağı bacarmır. Ona görə də
yaşadığımız anın yoxa çıxacağını, faniliyini yaddan çıxarmamalıyıq. Xoşbəxtliyimizi
biz, xüsusən Ruhiyyə əzabları ilə qazanmışdır. Qoy heç kəs bizim nail olduğumuzu
amerikan filmlərindəki «happy end»ə –«xoşbəxt sonluğa» bənzətməsin. Ruhiyyəyə
gəldikdə, hələ yeniyetməliyində bədbəxtlik onu öz qanadları ilə insafsızcasına
döyəcləmışdır.
Ruhiyyə də ərinin fikrinə şərik olaraq dedi:
– Mən sənə ərə gələndən tam başqa bir aləmdə yaşayıram, ərimlə, oğlumla
öyünürəm, Hamnet təbiətin bizə bəxş etdiyi ən böyük mükafat və əvəzi olmayan
təsəlli payıdır. Sənə gəldikdə, mən yeni dünyanı kəşf etmişəm, çünki sən mənim
ürəyimin əvvəllər naməlum olan simlərinə toxunmağı bacardın. Sən məndə həyatla
yaxşı mənada oynamaq hissini oyatdın, onun hədlərinə baxmağı və onun qulu
olmamağı öyrətdin. Görünür, bu günümüzün kökləri bizə məxsus olan qarşılıqlı
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köhnə istəklərimizdə mövcud olmuşdur. Könüllərimiz də bu nəcib kökləri lazımınca
qidalandırmağı bacarmışdı.
İndinin özü, mövcud zaman da onları çox razı saldığına, fasiləsiz xoş əhvalruhiyyə bəxş etdiyinə görə, bu mehriban ər-arvad gələcəyə də böyük ümidlər
bəsləyirdi.

EPILOQ

Hüseyn arvadına dedi ki, Südabənin yazdığı, lakin başa çatdıra bilmədiyi
kitaba onun özünün mübarizəsini və ölümündən sonra baş verən hadisələri də
əlavə etməklə, bu işi başa çatdırmaq üzrəyirəm. Baş qəhrəmanın prototipi
sənsən, ona görə də onu ixtisar edə, mətnə əlavələr edə bilərsən, ciddi etirazın
olsa kitabı çapa verməmək də olar. Çünki mən ilk müəllifin dəsti-xəttinə xələl
gətirmək istəmirəm, kitabı çapa hazırlayıram.
Ruhiyyə Hüseynin ona əsər haqqında təklifini söyləməsini minnətdarlıqla
qəbul etdi, bilirdi ki, yarımçıq qalmış romanın böyük hissəsini Südabə xanım
özü yazmış, vaxtsız ölüm ona işini yekunlaşdırmağa imkan verməmişdi.
Mərhum arvadının işini sonralar əri davam etdirmişdi. Hər iki müəllif əsərin
qəhrəmanını real olaraq sevdiklərini yazıda gizlətmirdilər və bu, Ruhiyyəyə heç
də xoş gəlməyə bilməzdi. O, bir qədər çəkinə-çəkinə ərinə dedi:
-Hər ikiniz xeyli əziyyət çəkmisiniz, keçmişimi də olduğu kimi, ört-basdıra
yol vermədən təsvir etmisiniz. Bu günüm keçmişimin qaranlıqlarını məhv etmiş,
mənə tam bəraət vermişdir. Bu dünyamın arxitektorlarına da mən minnədaram.
Hansısa bir rəngin tutqunlaşdırılması və ya zəiflədilməsi, kölgə kimi təsvir
edilməsi, portretimin retuşa məruz qalması əsərin qayəsinə yalnız zərər gətirə
bilər. Gələcəkdə bəlkə də hər ikimiz yeni bir kitabın müəllifi olduq, onda Yeni
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Trianon kimi idilliya çalarları yəqin ki, üstünlük təşkil edəcəkdir. Mövcud
kitabın isə heç bir ixtisara ya düzəlişə ehtiyacı yoxdur.
Hüseyn arvadının mövqeyindən çöx razı qaldı, çünki o, Leonardo da
Vinçinin işləyib hazırladığı sfumato prinsipindən, bu italyanca hərfi mənada
”tüstü

kimi

yoxa şıxan” deməkdir,

rəngkarlıqda

əşyaların

təsvirinin

yumşaldılması qaydasından istifadə edilməsinə razı olmamışdı. Əlyazmanı həm
də Südabənin də biliyinə hörmətlə yanaşdığı tənüidçi alimə göstərməyi vacib
saydı. Həmin ədib bir həftədən sonra yazılı qaydada rəyini bildirdi. Əsəri
maraqla oxuduğunu qeyd etməklə yanaşı, bədii dəyəri barədə müsbət fikirlər
irəli sürmüşdü. Hüseyn bunu Südabənin yetim üşağına mərhəmətli münasibətin
əlaməti kimi qəbul etdi. Lakin alim yekun barədə bəzi mülahizələrini də irəli
sürmüşdü. O, yazırdı ki, hər bir insanın taleyində öz xalqının və bütövlükdə
bəşəriyyətin tarixinə aid olan hansısa bir uyğun cəhəti tapmaq olar. Axı
xalqımız ya dünya indiki inkişaf səviyyəsinə asan yolla gəlib çıxmamışdır, nə
qədər dərəni, aşırımı keçməli olmuşdur. Ona görə də, mənim zənnimcə, dünya
tarixinə qısaca nəzər salmaq əsərin başlıca ideyasına xələl gətirməzdi. Qxşar
sözləri xalqımız, ölkəmiz haqqında da demək olar. Axı bizim xalq da çox sayda
sınaqları dəf etməli olmuşdur.
Hüseyn tənqidçi alimin sözlərində ifadə olunanlara diqqət verməyin vacib
olduğu qənaətinə gəldi. Bəşəriyyətin beş min ilə yaxın tarixi uğurun və
uğursuzluqların bir-birinin ardınca davam edən dəyişmələri ilə müşyiət olunsa
da, tarix əsaslı reqressə yol verməyib, irəliyə doğru inkişafını davam etdirmişdir.
Öz tariximizə gəldikdə, son yüzillikləri ölkəmiz iki imperiyanın tərkibində
olduqdan sonra, qazandığı ilk müsəqilliyin ömrü iki ildən də az olmuşdu.
Nəhayət XX əsrin sonunda yenidən müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
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Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış, ölkədəki siyasi xaos müdafəni xeyli
zəlflətmiş, ölkə ərazisnin itkisi baş vermişdi.
Nəhayət, 2020-ci ilin payızında erməni qoşunlarının yeni provakasiyasına
cavab olaraq, Azərbaycan ordusu hücuma keçərək düşmənə ağır zərbələr
vurmuş, itirilmiş ərazilərin əksər hissəsini azad etmişdir. Bu, xalqın qəti
qələbənin qazanılacağına inamını daha da möhkəmləndirmişdir.
1990-cı illərin əvvəllərində ölkəmizdə baş verən siyasi böhran böyük
sosial-iqtisadi geriliyə və digər sarsıntılara səbəb oldu. Dağlıq Qarabağda
meydana gələn ermənilərin seperatizmi əlavə bəla mənbəyinə çevrildi. 1988-ci
ildə Xankəndidə dinc mitinqlər şəklində başlanan hərəkat SSRİ rəhbərliyinin,
xüsusən M. S. Qorbaçovun muxtar vilayətdə geniş miqyaslı qanunsuzluqlara
göz yumması nəticəsində bir qədər sonra silahlı münaqişəyə çevrildi.
Ermənistan hərbi qüvvələri Azərbaycan ərazisinə təcavüz etdi, qonşu ölkədə
yaşayan yüz minlərlə azərbaycanlı tarixi yurd-yuvalarından qovuldular.
Ermənistan silahlı quldurları 1992-ci ilin əvvəllrinndə Xocalı soyqırımını
törətdikdən sonra, həmin ilin mayında Şuşanı səbt etdilər, sonra Laçın və
Kəlbəcər rayonlarını, 1993-cü ilin ikinci yarısında isə əlavə beş rayonu lşğal
etdilər. Ölkənizdə 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün ordusu meydana
gəldi.
Son otuz ilə yaxın müddətdə torpaqların azad edilməsi barədəki
Azərbaycanın haqlı tələblərinə məhəl qoyulmurdu. Ermənistan hərbi xadimləri
daha da həyasızlaşıb, yeni müharibə başlandığı tərzdə yeni əraziləri işğal
edəcəkləri ilə hədələyirdilər.
2020-ci ilin 27 sentyabrında erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozmasına
cavab olaraq Azərbaycan ordusu bir neçə istiqmətdə hücuma keçib, düşmənə
ağır zərbələr vurdu. Bir ay davam edən döyüşdə Ermənistan ordusu 2 milyard
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dollar dəyərində hərbi texnika və silah itirdi. Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan
silahlı qüvvələrinin hücumu davam etdikcə, erməni qoşunlarının bütünlüklə
qovulacağından və məhv ediləcəyindən qorxuya düşərək, nüfuz sahibi olan
dövlətlərdən atəşkəs razılaşmasının bağlanmasına təcili kömək göstərilməsini
yalvarmağa başladı, lakin onların ordusu müharibə cinayətlərinə yol verməklə,
mülki əhalini hədəf götürərək, raket atəşi ilə həm də dinc şəhərləri dağıtmaqda
davam edirdi. Erməni qoşunlarının vəhşiliyi davam etsə də, onların əsgərləri
döyüş mövqelərini tərk edib, çox bahalı hərbi texnikanı qoyub arxaya qaçırdılar.
Azərbaycan ordusu isə torpaqlamızı düşməndən uğurla azad edir, hücumlarına
fasilə vermirdi. 8 noyabr 2020-ci ildə prezident Ilham Əliyev birbaşa Bakının
Şəhidlər meydanından Şuşanın işğaldan olunmasını təntənəli qaydada xalqa
çatdırdı, Şuşada yenidən Azərbaycan bayrağının dalğalandığını bildirdi.
Prezident elan etdi ki, Ermənistan ordusu qısa müddətdə

Azərbaycan

torpaqlarından bütünlüklə qovulacaqdır. Bir gün sonra Ermənistan rəhbərliyi öz
ordusunun təslim olduğunu bildirdi. Bütün işğal olunmuş ərazilər, həmçinin
Dağlıq Qarabağ Ermənistan ordusunun qeyd-şərtsiz təslim olması nəticəsində
azad olunu. Azərbaycan ordusu 44 gün davam edən qanlı döyüşlərdə tam və
qəti qələbə çaldı, müharibə Azərbaycanın hərbi və siyasi zəfəri ilə başa çatdı.
Dağlıq Qarabağın təkcə müstəqillik qazanması barədəki erməni millətçilərinin
sərsəm ideyası deyil, keçmiş muxtar vilayət statusu da buxarlanıb, qeybə
çəkildi. 10 noyabr 2020- ci il Qələbə günü kimi Azərbaycan tarixinə qızıl
hərflərlə yazılacaqdır.
Qazanılan qələbələr xalqla hakimiyyətin sıx birliyinin yaranmasına şərait
yaratdı. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin möhkəm iradəsi və yenilməz cəsarəti
cəbhədə uğurların qazanılmasında, qəti qələbənin çalınmasında müstəsna rol
oynadı. Mahir sərkərdəlik qabiliyyəti üzə çıxan prezident, Ali Baş Komandan
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vəzifəsinin də öhdəsindən ləyaqətlə gəldi. Xalqın dövlət başçısına etimadı öz
zirvəsinə çatdı.
Son iki onillikdə Azərbaycanda gedən müsbət dəyişiklilər, iqtisadi qüdrətin
görünməmiş şəkildə böyüməsi döyüş meydanındakı qələbələrin rəhni oldu.
Torpaqların

qısa

müddət

ərzində

işğaldan

azad

olunması

əvvəlki

məğlubiyyətlərin ağrısını unutmağa kömək etmiş, xalqın böyük sevincinə, ruh
yüksəkliyinə səbəb olmuşdur. Yeni əsrin iki onilliyində yüksək döyüş
qabiliyyətinə malik olan və əslində tam yeni ordu yaradılmış, silahlı qüvvələr ən
müasir hərbi texnika və silahlarla təchiz edilmişdir. Qardaş Türkiyənin hərbi
yardımı, xüsusən “Bayraqdar” dronları qələbənin əldə edilməsində əhəmiyyətli
rol oynamışdır. Ölkə rəhbərliyinin diplomatik fəallığı da oıduqca müsbət
nəticələr vermiş, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu xeyli böyümüş, Ermənistan
siyasi rəhbərliyinin iç üzü tfşa edilmişdir..
Əsərdə Südabə xanım və Yusif müəllim kimi nəhəng intellekt sahiblərinin yer
tutduğunu, həm də tənqidçinin təklifi nəzərə alınaraq, sonluqda həmçinin bəşər
tarixinə də nəzər salmağa ehtiyacın olduğu qənaətinə gəlındi. Axı bu kitab heç də
sadəcə bir qızın taleyi barədə hekayət olmayıb, əslində təsvir olunan böyük elm
xadimlərinin hesabına əxlaq, düşüncə tərzi barədə sintetik, ümumiləşdirici bir əsər
olmalıdır. Oxucu çox sayda suallara bu kitabda cavab tapmaq istəsə, öz ümidlərində
onun mahiyyəti barədə heç də yanılmadığı qənaətinə gələcəkdir..
O, bir neçə gün işlədikdən sonra epiloq xeyli genişləndi.
İnsanlar daim xoşbəxt olmaq arzusunda olurlar, lakin bu, çoxlarına qismət
olmur. Bədbəxt taleli insanlar, elə bil ki, hinduizmdəki kastalar kimi cəmiyyətdə
ayrıca zümrəyə, silkə mənsub olurlar. Ona görə də çoxları qismətləri ilə barışmalı
olur, qədim romalıların həyat prinsipi olan «Carpi diem»ə – bu günlə yaşamağa
üstünlük verirlər. Lakin bədbəxtliyin daşını atanlar da olur, onlar öz iradələri,
çətinliklərə dözmələri hesabına çiyinlərindəki ağır yükü atıb, yeni həyata, terra
incoqnita adlanan naməlum torpaqlara ilk dəfə ayaq basan böyük səyyahlar kimi,
qədəm qoyurlar. Beləliklə, insanın öz taleyinin ağası olması barədəki şübhəli
müddəanın həqiqət olduğuna yeni bir təsdiq də əlavə edilir. Lakin hər bir adam üçün
bədbəxtlik çuxuruna düşmək dəhşətli bir şeydir, çünki ondan çıxmaq ümidi də az
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sonra ölməyə başlayır. Lakin qoy əsərin qəhrəmanının tarixçəsi belə insanlar üçün
Dankonun işıq saçan ürəyi rolunu oynasın.
Ömür sürmək, yaşamaq nə qədər cəzbedici olsa da, bir o qədər də əzablı,
məşəqqətli olmaqla, mübarizə səhnələri ilə doludur. Çünki onun uğuru da,
uğursuzluğu da var, ingilislərin ifadəsində bu, bir qədər yuxarı qalxmaq və aşağı
düşmək – ups and downs kimi səsləninr. Bədbəxtlik yalnız fərdlərə aid olsaydı, buna
dözmək olardı, bu vaxt qara zolaq heç də bütün cəmiyyəti əhatə etməzdi. Lakin bəzən
bütöv xalqlar fəlakət girdabına düşür, ondan çıxmaq üçün böyük əziyyətlərə qatlaşsa
da, heç də uğurlu nəticəyə malik ola bilmir. Qədim imperiyalar olan Hett, Assuriya,
həmçinin Aşoka dövləti, mayyalar, atsteklər, inklər sıradan çıxdılar, tarix səhnəsini
birdəfəlik tərk etdilər. Makedoniyalı Aleksandrın üç qitəni əhatə edən nəhəng
imperiyasından, onun öz ölümündən sonra iri qəlpələr qaldı, onlar iki-üç əsrdən sonra
isə müstəqilliklərini itirib asılı əyalətlərə, öz səsi olmayan ərazilərə, coğrafi
anlayışlara çevrildilər. Qədim Roma imperiyası elə dağıldı və parçalandı ki, XIX əsrin
ortalarına qədər İtaliya siyasi varlıq deyil, coğrafi məkan kimi qəbul edilirdi.
Romalıların vaxtilə ərazilərini işğal etdikləri qallar (keltlər) isə yalnız məğlubiyyət
səhnələri ilə yad edilir. Şi Xuan-dinin bizim eradan əvvəl III əsrin sonunda yaratdığı
Tsin imperiyasını Böyük Çin səddi də qoruya bilmədi. Çingiz xan onu işğal etdikdən
sonra, nəvəsi Xubilay xan burada monqolların «yuan» sülaləsini yaratdı. Rusiya üç
əsrə yaxın monqolların əsarətində oldu.
Əlavə məkan əldə etmək, öz ərazisini qonşuların torpağı hesabına
genişləndirmək həvəsi əsrlər ərzində nəinki itmədi, hətta uzunmüddətli və
viranqoyucu müharibələrin getməsinə səbəb oldu. İngiltərə ilə Fransa arasında XIV–
XV əsrlərdəki Yüzillik müharibə, fransızların ingilisləri, çox kiçik istisna nəzərə
alınmasa, öz ərazisindən qovması ilə nəticələndi. XVII əsrdə gedən Otuz illik
müharibə əsasən Müqəddəs Roma İmperiyasının torpaqlarında getsə də, Fransanın
Burbon sülaləsi, İspaniyanın Habsburq sülaləsi və Müqəddəs Roma İmperiyası
arasında Avropada liderliyi əldə etmək məqsədini güdürdü.. XVIII əsrdəki Yeddiillik
müharibədə isə Prussiya, Fransa, Avstriya, Rusiya və Britaniya iştirak edirdi.
Britaniya imperiya uğrunda Fransaya qarşı mübarizədə qalib gəldi, onun Şimali
Amerikadaki və Hindistandakı torpaqlarına nəzarəti ələ keçirdi. Göründüyü kimi
müharibə Avropanın sifətinin cizgisinə çevrildi. Müharibələrin getdiyi müddət əsrlər
keçdikcə azaldığı halda, onların səbəb olduğu itkilər və viran qoyma xüsusiyyətləri
xeyli böyüməkdə davam edirdi.
XX əsr dünyaya böyük fəlakətlər bəxş etmiş iki dünya müharibəsinin zaman
beşiyinə çevrildi. Alman natsistləri daha azğın qaydada Napoleon və Bismark
siyasətini davam etdirərək, Avropanı öz əsarəti altına almağa cəhd etdi və ilk illərdə,
müharibədə dönüş yaranana qədər buna əsasən nail oldu. Onlar bir sıra xalqları məhv
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etmək və qula çevirmək kimi quduz bir məqsəd güdürdülər. Militarist Yaponiyası isə
Havay adalarındakı ABŞ-ın Pyorl-Harbor hərbi bazasına ağır zərbə vurduqdan sonra
Sakit okean və Asiya hərbi teatrında əsasən amerikanlara və ingilislərə qarşı
vuruşaraq, nəhəng Asiya qitəsində hökmranlığa can atdı. 1945-ci ilin mayında Hitler
Almaniyası, yarım il sonra isə Yaponiya qeyd-şərtsiz məğlubiyyətə boyun əyməli
oldu. Bütöv xalqlar ayrı-ayrı fərdlərin bədbəxtliklərini daha geniş miqyasda yaşamalı
oldu, həmin müharibələrdə on milyonlarla insan həlak oldu, aclıqdan, soyuqdan və
xəstəliklərdən öldü. Ölkələr viran qaldı, nisbətən normal həyat sürən xalqlar dəhşətli
ehtiyacla üzləşməli oldu. İki dövlətin insanlığa nifrətə əsaslanan siyasəti dünyanı
bəşəriyyət üçün qəssabxanaya, milyonların qanından yaranan dənizə çevirdi. Əlavə
yaşayış məkanı əldə etməyə can atan iki dövlətin özü işğala məruz qaldı. Almaniya
dörd qalib dövlətin nəzarətində olan ərazilərə bölündü, amerikanlar isə altı ilə qədər
Yaponiya hökumətinin səlahiyyətlərini icra etdi.
Lakin sonralar onların hər ikisi yaralarını sağalda bildi, dünyanın iqtisadi
cəhətdən ən güclü dövlətlərindən birinə çevrildilər, Almaniya əsrin sonuna yaxın
birləşib, yenidən müharibədən əvvəlki tək, vahid dövlətə çevrildi.
İnsanın meydana gəlməsinin, onun ayaq üstə gəzməsinin iki milyon il bundan
əvvəl baş verməsi güman edilir. Afrikanın şimal-şərqində ilk insan nəsli yaranmışdı.
Oradan miqrasiya başlamış, ibtidai insan iri qitələrə yayılmağa başlamışdı. Avropanı
və Asiyanı məskunlaşdırandan sonra, Mərkəzi Asiyadan adamlar o vaxtlar quru keçid
olan Berinq boğazı ilə Şimali Amerikaya köç etmiş, əsrlər ərzində cənuba doğru
hərəkət edərək, Cənubi Amerika qitəsini də məskunlaşdırmışdılar. Təsəvvür etmək
çətindir ki, indi təyyarə ilə uçuşun da xeyli vaxta başa gəldiyi bir məsafəni bu insanlar
yüz illərlə piyada şəkildə qət etməyi bacarmışdılar. Çünki hər iki Amerikada nə
məhsuldar, nə də qoşqu heyvanları yox idi. Şimali Amerikadakı hindular əsasən
bizonları, hinduşkaları ovlamaqla, bataqlıqlarda bitən yabanı düyü kolunun bəhrəsini
yığmaqla, dəniz məhsulları ilə, eskimoslar və digər Şimal xalqları isə balina, morj əti
ilə qidalanırdılar. Cənubi Amerikada isə hindu tayfaları əkinçiliyə böyük maraq
göstərdiklərindən, çox mühüm nəticələrə nail olmuşdular. Xristofor Kolumb 1492-ci
ildə Şimali Amerikanı, cəkkiz il sonra isə Pedro Kabral Cənubi Amerikanı kəşf etdi,
Kolumb Hindistanı tapmaq məqsədini güddüyündən, məhz həmin ölkəyə gəlib
çıxdığını güman etmişdi, ona görə də yerli əhali hindlilərin adına uyğun qaydada
hindu adlanmışdı.
İbtidai insan bizim təsəvvür edə bilmədiyimiz çətinliklərdən keçməli olmuşdu.
Son 40 min ildə bəşər övladı öz yaşayışında inqilabi dəyişikliklər etmişdi, axı ağır
şəraitdə yaşayır, mağaralarda məskunlaşır, bitkilərin meyvələrini və köklərini
toplamaqla və ov etməklə, əlinə keçən vasitələrlə qidalanırdı. Sonralar müşahidəsi
hesabına o, yabanı dənli bitkiləri mədəniləşdirə, vəhşi heyvanları, xüsusilə otla
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qidalananlarını əhilləşdirə, ev heyvanları edə bildi. Ehtiyat üçün saxladığı yığdığı
dənlər cücərdikdə, o, bunları torpağa səpməyi təcrübədən keçirib, əkinçiliyin
bünövrəsini qoydu. Otla qidalanan vəhşi heyvanların balalarını tutub gətirəndən
sonra, onların böyüdüyünü və bala vermək xüsusiyyətini görüb, onları özlərinin
yaşadıqları yerdə saxlamağa başladı və beləliklə, heyvandarlığın rüşeymi meydana
gəldi. İlk əhilləşdirilən heyvan isə məhsul verməyən it olmuşdu, iribuynuzlu və
xırdabuynuzlu mal-qaranın olmadığı ərazilərdə, məsələn Meksikada, həmçinin
Koreyada və Vyetnamda it əti qida növü idi. Mərkəzi Amerikadakı, Meksikadakı
mayyalar ot bitkisi, üstündə iki-üç dəni olan qarğıdalı üzərində əsl seleksiya
əməliyyatı aparıb, müasir qarğıdalı növünün icadına nail oldular. Əkinçilikdə onların
nailiyyətləri ağlasığmaz idi. Onlar qarğıdalı ilə yanaşı çox sayda paxlalı bitkiləri,
kartofu, pomidoru becərirdilər, bu ərzaq bitkiləri Kolumbun kəşfindən sonra
Avropaya, sonra isə digər ölkələrə ayaq açdı. Mayyaların, atsteklərin əsrlər boyu
zəhməti, yəqin ki, daim uğurlu getmirdi. Quraqlıq onları cana yığırdı, iqtisadi həyatda
büdrəmələr də baş verirdi. Lakin onların bu işləri bəşəriyyətin nəhəng addımlar
atmasına gətirib çıxardı. Hindular özlərinin yüksək əkinçilik mədəniyyətləri ilə
dünyanı bitkiçilik məhsullarının, qida maddələrinin qıtlığından xeyli dərəcədə xilas
etdilər.
Mesopotamiyada yaşayanlar ilk dəfə yer üstündə evlər tikməyə, şəhərlər
salmağa başladılar. Şumerin şəhərləri ilk şəhər-dövlət nümunəsi idi və burada tikilən
dini məbədlər insanları birləşdirməyə xidmət edirdi. Bu ərazidə ilk dəfə ən böyük
texniki kəşf sayılan təkər icad edildi, əvvəlcə dulusçuluqda işlədilən təkər nəqliyyatın
inkişafına yol açdı. İbtidai insan əvvəllər nə yaradırdısa, onu göy cisimlərinə
bənzədirdi, ona görə də hər şeyə bir həndəsi forma verirdi. Təkər kimi nə insan, nə də
heyvanlar hərəkət etmirdi, onlar iki və ya dörd ayağın köməyi ilə məsafəni qət edirdi.
Təkər isə dairəvi, kürə şəklində olmaqla, fırlanmaqla hərəkət edirdi, qoşqu
heyvanlarından və təkərdən istifadə hesabına insan özünün qaçışından da üstün olan
sürətlə hərəkət etməyi də əyani şəkildə öyrəndi. Şumerlilər heroqliflərdən, bu da
piktoqrammanın bir növü idi, fərqli olan, səsləri ifadə edən işarələr, hərflər meydana
gətirməklə, indi bəşəriyyətin, çinlilər, yaponlar və koreyalılar istisna olmaqla,
bütünlüklə istifadə etdiyi yazı sistemini yaratdılar. Qədim misirlilər isə heroqliflərdən
istifadə edirdilər. Yazını daha çox işarələr hesabına inkişaf etdirən isə finikiyalılar
oldu, onlar bütün səsləri hərflərdə təsvir etməyə başladılar. Onların təcrübəsi əsasında
qədim yunanlar öz yazılarını tərtib etdilər və bu, Romaya, oradan isə bütün Avropaya
keçdi. Şumerlilərin ilk mixi yazıları mühasibat haqq-hesabını aparırdı, lakin bu mixi
yazısında bədii nümunələr də öz əksini tapdı.
Sonra ticarətin tələbatı sahəsində pullar və rəqəmlər meydana gəldi, pullar
əvvəlcə sikkə şəklində metaldan hazırlanırdı, bizim eranın III əsrində kağız icad
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edildikdən sonra Çində «uçan pullar» adlanan kağız pullar meydana gəldi və IX əsrdə
Bağdadda kağız istehsal edildikdən sonra, çinlilərin kağız pul təcrübəsi də tədricən
başqa ərazilərdə yayılmağa başladı. Lakin uzun əsrlər boyu metal pullar dövriyyədə
qalmaqda davam etdi. Pula hərislik isə qədim dövrlərdən sonrakı minilliklərə keçdi,
pul əldə etmək üçün ticarət xeyli genişləndi, bütün vasitələrdən istifadə məqbul
sayıldı. Bizim eranın II əsrinin ikinci yarısındakı Qədim Roma imperatoru
Vespasianın «Pulun iyi yoxdur» ifadəsi var-dövlət əldə etməkdə ən eybəcər
vasitələrin istifadəsinə haqq qazandırdı. O, Romada ilk dəfə ictimai ayaqyolularından
istifadədən ötəri haqq vermə sistemini yaratdı, oğlu, gələcək imperator Tit bunu
biabırçılıq hesab etdikdə, Vespasian sikkənin çıxarıb, ona verdi ki, iylə gör sidik iyi
gəlirmi?
Haqq-hesabı aparmaq üçün rəqəmlər icad edildi. Roma rəqəmləri bir neçə xırda
və iri ədədlərdən ibarət olduğundan çox yer tuturdu. Köməyə hindlilərin sıfırı və
onluq rəqəm sistemini icad etməsi çatdı. Bu on ədədlə istənilən ən iri hesabı da kiçik
yer tutmaqla yazmaq olurdu. Hindlilərin rəqəm sistemini Şərqə ərəblər gətirmiş və
onlardan Avropaya keçmişdi. Lakin indiyədək bu işarələr səhvən ərəb rəqəmləri
adlanır.
Qədim insan hansı yerdə məskunlaşırdısa, hansısa bir iqlim və təbii şəraitə
düşürdüsə, orada sərəncamında olan bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışırdı. Quru
yolu çəkmək böyük zəhmət və xərc tələb etdiyindən su nəqliyyatından geniş
istifadəyə can atılırdı, həm də həmin nəqliyyat növləri xeyli təkmilləşdirilirdi.
Finikiyalılar, karfagenlilər, qədim yunanlar gəmi qayrılmasında xeyli irəli getmişdilər.
Dənizlərlə, okeanlarla üzmək onları başqa xalqlarda əlaqə yaratmağa, ticarəti
genişləndirməyə böyük köməklik göstərmişdi. Qədim romalılar isə ilk dəfə quru yol
kimi paytaxtdan cənuba gedən Appi yolunu çəkdikdən sonra, şimala doğru da yol
tikdilər. Sonra isə işğal etdikləri ölkələrdə geniş quru yollar çəkməyə başladılar.
Avropanın müasir yol şəbəkəsi qədim romalıların qitəni çalın-çarpaz kəsən yol
sisteminə əsaslanır.
Yerli şərait adamların təsərrüfat əşyası düzəltməsində, tikinti işləri görməsində
yaxşı mənbə rolunu oynayırdı. Şərqdə və Avropada daşdan, obsidiandan bıçaqlar,
cərrahiyyə vasitələri düzəldildiyi halda, Çində əksər ərazilərdə daş olmadığından,
kəsici alətlər bol bambuk ağacının gövdəsindən düzəldilirdi.
İnsan təbiətin şıltaqlığından, soyuqdan, qızmar istidən qorumaq üçün özünə
yollar arayırdı. İnsanın yaşayış şəraiti də getdikcə daha əlverişli və rahat olurdu.
Ovidinin yazdığı kimi, ibtidai insan ağacların altında, yarpaqların üstündə yatırdı,
sonradan özünə mağaranı və digər yaşayış məkanlarını tapdı. Odun kəşfi təkcə insanı
soyuqdan mühafizə etmirdi, həm də onun köməyi ilə əti və digər qida maddələrini
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bişirməklə onların daha faydalı olmasına nail olurdu. Baxmayaraq ki, Afrikadakı
efioplar və masayilər indi də mal ətini, yaponlar və çinlilər isə balığı çiy-çiy yeməyi
pəhrizlərində saxlayırlar. Eskimosların, digər Şimal xalqlarının dəniz heyvanlarının
ətini çiy şəkildə yeməsi isə sərt iqlimdə, onlarda olan vitaminlərin və qidalı
maddələrin odun təsirilə itirilməsinin qarşısını almaq məqsədini güdür. Onların
ərazilərində işləməyə gedənlər öz mətbəxlərinə üstünlük verdikdə, sağlamlıqlarına
ziyan vurub, fəsadlarla üzləşirlər. Görkəmli etnoqrafların yazdığı kimi, hər bir yerdə
yerli əhalinin istifadə etdiyi qida növü və onun hazırlanması, geyindiyi paltarlar ən
əlverişli yaşayış növü hesab olunur. İndi heç bir sintetik paltar və dəri ayaqqabı şimal
xalqlarının geyindikləri xəz çuxaları, ayaqlarını soyuqdan qoruyan untaları əsasən
əvəz edə bilmir. Ona görə də yerli əhali kimi paltar geyinənlər və qidalananlar iqlimin
sərtliyindən daha az əziyyət çəkməklə, öz sağlamlıqlarını qoruya bilirlər.
Köçəri xalqlar da paltar kimi saxladıqları malın dərisindən istifadəyə üstünlük
verirdilər. 1607-ci ildə Virciniyada ilk amerikan koloniyasının qubernatoru olmuş
Con Smit öz kitabında yazır ki, o, əsir düşdükdə qul kimi İstanbul bazarında varlı bir
qadın tərəfindən satın alınmışdı. Bu sahibə Conu indiki Rusiya ərazisindəki Noqay
əyalətində yaşayan və taxıl becərməklə məşğul olan qardaşına hədiyyə kimi
göndərmişdi. O yazır ki, yerli adamlar paltar kimi iki qoyun dərisindən istifadə
edirdilər, birini şalvar kimi ayaqlarına, digərini isə üst paltarı kimi bədənlərinə
geyinirdilər. Köçəri xalqların evləri də yox idi, araba onlar üçün ev rolunu oynayırdı,
uşaq burada dünyaya gəlir və sonra da adamlar ömrü başa çatanda ölürdülər. Ona görə
də onlarda vətən hissi də yox olur, çünki nə doğulduqları, nə də öldükləri yer bilinmir,
axı düzənliyin ünvanı da olmur.
Qədim insan öz həyatını qaydaya salmaq üçün daim təbiətlə mübarizə aparırdı.
İndi isə təbiətə müdaxilənin mənfi nəticələri nəzərə alınmaqla, onun azaldılması, yoxa
çıxması vəzifəsi qoyulur. Müasir insan təbiəti daha yaxşı anlamağa can atsa da, ona
ziyan vurmaqda davam edir. Dünyanın oksigen rezervuarı sayılan Braziliyadakı
Amazonka selvasında meşələrin qırılmasının böyük təhlükə yaratmasına baxmayaraq,
Braziliyanın dövlət siyasəti isə öz cinayətkar laqeydliyi ilə buna, əslində, şərait
yaradır. İnsanlar üçün təbiət az qala peyinə çevrilmişdir, axı əkinçi yüksək məhsul
almaq üçün torpağa peyin verir. Təəssüf ki, insan təbiət üzərində ağılsız ağalığına son
qoymaq istəmir, bu isə dünyanı fəlakətə apara bilər.
İndiki dünya və adamlar qədim dünyadan, orta əsrlərin adamlarından xeyli
dərəcədə fərqlənir. Keçmişdə nadir istedadlar, dahilər meydana gəlmişdi, onlar elmə
və praktikaya nəhəng töhfələr vermiş, ayrı-ayrı ölkələrin geniş və sürətli inkişafına
şərait yaratmışdılır. Lakin kütləvi savadsızlıq əhalinin əksəriyyətinin əqli inkişafına
maneçilik törətməklə, onların ümumi tərəqqi prosesinə qoşulmasının qarşısını
kəsmişdi.
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Xristofor Kolumb Amerikanı xəzinələr ölkəsi kimi kəşf etmişdi. Onun ümidi
doğrulmasa da, dünya bütövləşdi, daha da genişləndi. Renessans avropalıların
şüurunu çox saydakı buxovlardan azad etdi, sitayiş edilən bir çox bütlərdən imtina
edildi, çünki onlar biliyin ölümcül düşməni idi.
Bəşəriyyətin ümumi tərəqqisinə demokratiyanın inkişafı böyük köməklik
göstərdi. Demokratiyanın beşiyi qədim Yunanıstan, daha dəqiq deyilsə, qədim
Afinadır. XVIII əsrdə böyük fransız mütəfəkkiri Şarl Monteskye Britaniya hakimiyyət
sistemini müşahidə etdikdən sonra, hakimiyyəti sui-istifadədən uzaqlaşdırmaq üçün
onun üç qanada – qanunvericilik, icra və məhkəmə qollarına bölünməsini nəzəri
cəhətdən əsaslandırdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bani-ataları dövləti yaradarkən
onun təməlinə sarsılmaz demokratiya prinsiplərini qoydular və onlar ABŞ
Konstitusiyasında öz əksini tapdı. XX əsrin birinci yarısında totalitar dövlətlər çoxluq
təşkil etsə də, demokratiyanın qarşısı alına bilmədi. İki dünya müharibəsi
demokratiyaya ağır zərbə vursa da, onu inkişaf yolundan döndərə bilmədi.
Demokratik dövlətlər xeyli sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail oldular. Demokratiya elmin
inkişafına da geniş şərait yaratdı. Hələ XIX əsrin ortalarında fransız A.Tokvil ABŞ
təcrübəsinə əsaslanaraq yazırdı ki, «Demokratik prinsip …. elmlə məşğul olanların
sayını nəhəng dərəcədə artırır… Demokratiya şəraitində sosial şərtlər və institutlar
adamları elmin bilavasitə və faydalı praktiki nəticələrini tədqiq etməyə itələyir. Bu
tendensiya təbii və zəruridir».
Həqiqi elmlə məşğul olanların miqdarının həndəsi qaydada artması elmi
kəşflərin sayını artırır, onun nailiyyətlərinin daha böyük və geniş olmasına şərait
yaradır. Demokratiya siyasi prinsip kimi təkcə dövlətin idarə edilməsinə sağlam təsir
göstərmir, həm də cəmiyyətin hərtərəfli inkişafına yol açır.
XVII əsrdə baş verən Elmi inqilab isə modern elmin meydana gəlməsinə səbəb
oldu, astronomiyadakı əsaslı yenilik geosentrizmin heliosentizmlə əvəz olunması ilə
nəticələndi. Təbabətdə, kimyada irəliləyişlər baş verdi. Elmi metod meydana gəldi.
Renessans Elmi inqilaba əhəmiyyətli köməklik göstərdi.
Elmlə dinin mübahisəsi orta əsrlərdən ciddi problem xarakteri daşıyırdı və
bunu həll etməyə, inancla biliyi barışdırmağa böyük mütəfəkkirlər cəhd göstərmişdi.
Hələ XII əsrdə İbn Ruşd (Averroes) və Moisey ben Maymon və ya Maymonid,
onların hər ikisi Kordobada yaşamışdı, inancı və biliyi barışdırmaq promləri ilə
maraqlanırdılar. Beş əsr sonra isə fransız Blez Paskal daha kəskin mövqedən çıxış
edir, deyirdi ki, insanlar zəif məxluqlardır, çox hallarda öz hissləri vasitəsilə
aldadılırlar. O, belə qərara gəlmişdi ki. din biliyə zidd deyildir. “ Əgər biz bilik
prinsiplərinə zor etsək, bizim dinimiz mənasız olacaqdır və ona güləcəklər.” O,
deyirdi ki,”Ürək öz biliklərinə malikdir, bundan isə biliyin xəbəri yoxdur.”
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Əsrlər boyu elmə, biliyə hücumlar edilsə də, xoşbəxtlikdən elm öz inkişafını
dayandırmadı, əksinə daha geniş fəaliyyətə keçib, bəşəriyyətin inkişafı üçün yeni
geniş üfüqlər açdı.
XVIII əsrdə Sənaye inqilabından sonra texnika, texnologiya daha sürətlə
inkişaf etməyə başladı. Buxar maşını xeyli əvvəl icad edilmişdi. XIX əsrdə isə daxili
yanma mühərriki ilə işləyən avtomobil meydana gəlmişdi. Avropa və Amerika irəli
hərəkət edib, XIX əsrdə artıq sıçrayış edərək, yeni kəşflərə yol açdılar. İnsan yerdə
hərəkət etməklə kifayətlənməyib, səmaya da hücum etməyə başladı. XX əsrin
əvvəllərində təyyarələr və dirijabllar, almanlar onu tsepellin adlandırırdılar, meydana
gəldi. Təyyarələr mülki məqsədlərlə yanaşı, daha çox hərbi məqsədlər üçün istifadə
edildi. Raketlərin ixtirası kosmosun fəth edilməsinə, Aya uçuşlara yol açdı. Kompüter
ixtira edildi, internet adlı bütün dünyanı əhatə edən, sərhədlərin mövcudluğuna məhəl
qoymayan nəhayətsiz sosial şəbəkə yarandı. İnsanlar total informasiya, təbliğat
tufanına məruz qaldı. XX əsrin ən böyük nailiyyətlərindən biri kino sənətinin inkişaf
etməsi, televiziyanın Yer kürəsinin bütün guşələrini əhatə etməsi oldu. Ona görə də
ötən əsri elmi-texniki inkişafına görə, bunu çox düzgün olaraq elmi-texniki inqilab
adlandırırdılar və heç bir əvvəlki əsrlə, hətta minilliklə onu müqayisə etmək olmaz.
Təkcə Kaliforniyadakı Silisium vadisinin ağlasığmaz elmi-texniki nailiyyətləri,
dünyaya elmi kəşflər ixracı əvvəlki hansısa bir əsrdə mümkün ola bilərdimi? Burada
dünyanın ən böyük telekommunikasiya şirkətləri fəaliyyət gəstərir. Təsadüfi deyildir
ki, Kaiforniya ştatı ümumi daxili məhsul tstehsalına görə dünya dövlətləri arasında 7ci, 8-ci yeri tutur.
Bəşəriyyət heç vaxt əldə etdikləri ilə kifayətlənməmiş, sabaha, gələcəyə daha
böyük ümidlər bəsləmişdir. Ona görə də elmin, texnikanın, iqtisadiyyatın inkişafı
daim yüksələn xəttlə davam etmişdir. XVII əsr Elmi inqilab əsri olsa da, XVIII əsr
Sənaye inüilabı kimi tarixi bəzəsə də, sonrakı dövrlər daha böyük kəşflərlə və
irəliləyişlərlə əlamətdar olmuşdur. Qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrdə yerdə hərəkət edən
insan təyyarə və helikopterlərlə göyə qalxca da, bununla kifayətlənməyib, kosmosu
tədqiq etməyə girişmişdir. 1957-ci ildə SSRİ-də bəşər tarixində ilk dəfə kosmosa süni
peyk buraxılmış, 1961-ci ildə insanın kosmosa ilk uçuşu baş vermişdir. Amerikanlar
bu sahədə geridə qaldıqları ilə razılaşmayaraq, Aya uçuş proqramını həyata
keçirərək,1969-cu ildə göndərdikləri astronavtlar ilk dəfə Ayın səthinə enmişdilər.
XXI əsrin iki onilliyi ən yeni texnologiyaların - kompyuterlərin, mobil
telefonların, ümumilikdə rəqəm iqtisadiyyatının daha ciddi inkişafı ilə əlamətdar
olmuşdur. 2021-ci ilin fevralında amerikanların Marsda gəzəcək aparatı planetin
“Ezero” adlanan kraterinə enmişdir. ABŞ-ın iş adamı İlon Mask isə indiki
gerçəklikdən gələcəyə qaçmaq arzusu ilə yaşamaq yolunu seçmişdir. Bu dünyəvi
gaçışdır və “Tesla” şirkəti də məhz onun əsasında qurulmuşdur. Şirkət hələ birbaşa
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gəlir gətirməsə də, onun kapital dəyəri sürətlə artır, çünki adamlar gələcəyi satın
almağa üstünlük verirlər. Şirkətin sahibi Marsın nüvə bombardmanına tutulmasını
təklif edir. Bu vaxt Yer üzünün bütün nüvə potensialı Marsın yaşayış üçün yararlı
olmasından ötəri istifadə ediləcəkdir, orada həyat üçün şərait yaradılacaqdır. Belə bir
fikir vardır ki, bəlkə də on ildən sonra İlon Mask Marsda insan koloniyası
yaradacaqdır. Bu vaxt artıq Marsdakı kosmik aparat barədə deyil, qırmızı planetə
getmiş adamlar barədə danışılacaqdır.
Əlbəttə, bu fantastik bir ideyadır, məgər bir əsr əvvəl fantastik kimi
görünənlər sonra həyatda öz təsdiqlərini tapmadılarmı? Marsda bəlkə də heç vaxt
həyat olmayacaqdır. Həyat Yer üzündə yaramnış və öz mövcudluğunu burada davam
etdirir. Lakin kimsə Yer üzünün nüvə arsenalından bəşəriyyətin birdəfəlik xilas
olmasını təklif etmişdırsə, onun bu nəcib təşəbbüsünü yalnız təqdir etmək lazımdır.
Dünyada ticarət, kommersiya geniş miqyas aldı. Vaxtilə avtarkiya yolu ilə
özünü qidalandıran və idarə edən dövlətlər də geniş ixrac-idxal əməliyyatlarına
qoşuldu. Hər bir ölkədəki mağazalar indi dünya istehsalı nümunələrinin sərgisini
andırır, hamı istehsal edə bildiyi malı, əldə etdiyi təbii sərvəti dünya bazarına çıxarır,
onun əvəzində özünə lazım olan, bəlkə də, əvvəllər heç tanımadığı ərzaq və sənaye
mallarını alır və əhalisinin təchizatına sərf edir. Hər şey alınır və satılır. 1620-ci ildə
ilk amerikan kolonistlərindən biri olan Yeni Plimut məntəqəsinin sakinləri öz
metropoliyaları İngiltərəyə ovladıqları heyvanların xəzlərini satırdılarsa, ABŞ-ın
həmin Yeni İngiltərə regionunda XIX əsrdə buz, qəribə də görünsə, ən mühüm ixrac
əmtəəsinə çevrilmişdi. Regionun XX əsrdə başlıca idxalı isə dünyanın hər tərəfindən
Harvard universitetində və Massaçusets texnoloji univesitetində oxumağa gələn
tələbələrdən ibarət idi. Vaxtilə kasıb, geridə qalmış bir ölkə olan Çin isə istehsal etdiyi
çox saydakı istehlak malları növləri hesabına XXI əsrin ilk illərindən dünyanın bütün
guşələrini təmin edən nəhəng fabrikaya çevrilmişdir.
Göründüyü kimi, ticarət istehsalın da lokomotivi rolunu oynayır. Çox məhsul
ixrac etməklə böyük gəlir əldə etməyə çalışan ölkələr texnologiyanın inkişafına,
istehsalın böyüməsinə və diversifikasiyasına da ciddi fikir verir. Ümumi daxili məhsul
istehsalında liderlik edən ABŞ, Çin, Yaponiya və Almaniya Federativ
Respublikasının iqtisadiyyat sahəsindəki nailiyyətləri hamı üçün nümunə olmalıdır.
İqtisadi inkişaf tənəzzülün yaranmasına yol vermir, sivilizasiyanın tənəzzülü isə daha
çox daxili zəiflikdən meydana gəlir. Daxili zəiflik qorxulu xəstəlik olduğundan, ona
qarşı daim peyvəndlənmə aparılmalıdır.
Bütün tarixi inkişaf davam etdikcə insanlar da mümkün olduğu qədər onlardan
istifadə etməyə çalışırdı. Min illər keçsə də, insana üz verən sevinc də, kədər də öz
təbiətini dəyişmədi. Bəlkə, onlar başqa qaydada nümayiş olunurdu, çünki ölçüləri də
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dövrə müvafiq olaraq dəyişilirdi. İndinin özündə də biz kədərdən, qəmdən-qüssədən
qaçmağa çalışırıq. Pessimist hisslər heç də əlacsızlıq duyğusuna, fatalizmə
aparmamalıdır. İnsan daim mübarizə aparmalıdır, yaxşı həyat naminə, eybəcərliklərə,
qüsurlara, haqsızlıqlara, nadanlığa qarşı.
Dünya, onun ölkələri və xalqları haqqında, onların inkişaf yolu barədə qısa,
icmal xarakterli söhbət açdıq. İnsanlar özlərinin məskunlaşdığı planet olan Yer
kürəsinin qorunub saxlanması qayğısına qalmalı, onun təbii fəlakətlər, pandemiyalar,
nüvə silahından istifadə hesabına məhv olmasına yol verməməlidirlər. Hər bir xalq
həm də öz ölkəsinin taleyi ilə yaşayır, onun çiçəklənməsi üçün əlindən gələni etməyə
çalışır. Biz də öz vətənimizin ərazi bütövlüyünün, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni
inkişafının qayğısını çəkirik. Südabə xanımın general De Qollun sözündən istifadə
edib dediyi kimi, hər ölkənin göy qübbəsində özünə məxsus ulduzu vardır və biz çox
arzu edirik ki, bizim ölkəmizə məxsus olan ulduz daha gur parlasın, Azərbaycan öz
vətəndaşlarının əsl iftixar mənbəyinə çevrilsin. Ölkəmizin hərtərəfli çiçəklənməsi
üçün hər birimizin zəhmət çəkməsi, biliyini, gücünü, əqli və fiziki imkanlarını
bütünlüklə bu işə sərf etməsini tələb edir. Xalqımız fərasətlidir, zəhmətdən qorxu hissi
ona yaddır, bunu onun xarici ölkələrdə yaşayan nümayəndələrinin əldə etdikləri yaxşı
ad bütünlüklə sübut edir.
Biz daha böyük inkişafa malik olmuş xalqlardan da çox şey öyrənməliyik.
Bəziləri qərblilərin təcrübəsinə inamsızlıqla baxırlar, onların təsirinin güclənməsindən
ehtiyat edirlər. Onları qınamaq da düzgün olmazdı. Çünki tarixi təcrübə ehtiyatlı
olmaq lüzumunu daim yada salır. Ona görə də müəlliflər Şərqə müraciət etmək,
nəzərləri yaponlara cəlb etmək istəyir. Hələ 1549-cu ildə missioner fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq üçün Yaponiyaya gələn iezuitlərin liderlərindən biri olan Fransisk
Xavyer yaponlar barədə tərifli fikir söyləmişdi: “Onlar yüksək mənəviyyatı olan
xalqdır və heç də qəzəbli deyillər.”
Bu xalqın «dəstə şüurunu» qeyd edib, yaponları gah arılarla, gah da qarışqalarla
müqayisə edirlər. Bu xalq həqiqətən əsl qarışqa kimidir, heç bir maneə qarşısında
dayanmır. Qarışqalar qarşılarına gölməcə çıxdıqda özlərini qurban verərək körpüyə
çevrilirlər, bu körpü ilə onların yoldaşları keçib gedirlər. Digər həşaratlara da bu
xüsusiyyət yad deyildir. Çəyirtkələr Afrikanın şimalından Fransanın cənubuna Aralıq
dənizinin üstündən uçarkən yorulur, aclıqla üzləşir, bir hissəsi dalğaların üstünə
oturur, arxadan gələnlər onlardan istirahət divanı və yemək masası kimi istifadə edir,
həm dincəlir, həm də öz qardaşlarını yeyib cana gəlirlər. Yaponlara gəldikdə, onlar,
həqiqətən də, inadkar qara qarışqa dəstəsi kimidir. Bu xalqın əsas xüsusiyyətlərindən
biri şəraitə uyğunlaşması, zəhmətsevərliyidir. Bu xüsusiyyətlərinə görə, yaponlar
dünyada indiki vəziyyətə çatmışlar, qazandıqları nailiyyətlərinə görə məhz bu
əvəzolunmaz fərqliliklərinə borcludurlar. Onlar şəraitə uyğunlaşmağı bacarır, onu
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özünə tabe edir və situasiyanın faydasından istifadə edirlər. Yapon danışıq apardığı
adamla razılaşmayanda belə, özünü elə göstərir ki, onunla razılaşır. Bu,
prinsipsizlikdir və ya müdriklikdir? Əslində, bunu «sağlam düşüncə» və «praktiki
yanaşma» hesab etmək olar.
Yaponlar dini seçəndə də onun dünyəvi fayda gətirənini, bu, ya var-dövlət əldə
etmək, ya müharibədə qələbə çalmaq və ya xəstəlikdən yaxa qurtarmaq olsun – qəbul
edir.
Onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, vaxtilə yapon kəndlisinin adı və soyadı da
yox idi, tanınılması yalnız peşəsinə görə idi. Əsrlər ərzində yapon kəndlisi əsl iş
heyvanı kimi zəhmət çəkir, heyvan kimi də ölürdü. Əzablı həyat və ya əzabla ölüm –
alternativ bundan ibarət idi. Lakin onlar buna dözürdülər. Yaponiyada sərt asketizm
həmişə ləyaqət dərəcəsinə qaldırılmışdı. Var-dövlət hərisliyi gözə çarpmırdı. Yapon
üçün ən vacib cəhət birinci növbədə mənəvi borc hissi idi. Yaponlar daim mülayim
təbiətlilikləri, dözümlülüyü, çətinliyə davam gətirmələri, vəziyyətdən çıxmaq
qabiliyyətləri ilə seçilmişlər. Yaponların zəhmət sevərliliyinə isə yalnız həsəd
aparmaq olar, bu məsələdə onları təqlid etmək belə müşkül məsələdir. Onların təkcə
həyat tərzi deyil, düşüncə tərzi və davranışları, milli xarakterləri də fərqlidir.
Biz sizi milli təfəkkürdən uzaqlaşıb, yapon düşüncə tərzinə yiyələnməyə
səsləmirik. Lakin adamları yaponlar kimi zəhmətsevərliyə, işgüzarlığa, azacıq da olsa
bal arılarına və qarışqalara bənzəməyə çağırırıq. Zəhmət də, bilik də hava və su kimi
hər bir fərdin həyatı üçün vacib şərt sayılmalıdır. Biz daha bilikli, daha zəhmətsevər
olsaq, ölkəmiz daha gur inkişaf edər, bədxahlarımızın paxıllığına səbəb olacaq bir
şəkildə daha gur çiçəklənə bilər. Bunu kimsə pis arzu saya bilərmi?
Dünyaya nə qədər böyük maraq göstərsək də, qəlbimiz öz doğma vətənimizlə
döyünür. O bizimkidir və biz ona məxsusuq. Əlbəttə, Azərbaycan ərazi cəhətdən kiçik
ölkədir, onun əhalisinin sayı da çox deyildir. Lakin biz böyük xeyirxah ambitsiyaları,
ümidləri, arzuları olan bir xalqıq. Bizim inkişafımıza mane olmaq istəyən qonşumuz
vardır və XX əsrin əvvəlində və sonunda ölkəmiz onun təcavüzünə məruz qalmışdır,
lakin xalqımız feniks quşu kimi yenidən dolğun həyata qayıtmış, dünyanın da etiraf
etdiyi böyük inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. Hər birimiz özümüzün, ailəmizin,
uşaqlarımızın taleyini düşündüyümüz kimi, ölkəmizin, xalqımızın da taleyinə biganə
qalmamalı, onu daim ön plana çəkməliyik. Biz öz kiçikliyimizdə də, əlbəttə, burada
söhbət yalnız ərazinin və əhali sayının böyük olmamasından gedir, mənəvi, mədəni
böyüklüyümüzü göstərməliyik. Bu heç də dairənin kvadraturasını həll etmək deyildir,
bizim irəliyə doğru hərəkətimizin yol göstəricisidir, hər bir azərbaycanlının həyat
kredosudur.
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Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır, lakin öz qeyrətinə bərabər saydığı
torpağını da qanı ilə, canı ilə qorumağa daim hazırdır. Yeni Azərbaycan ordusu ölkə
ərazisinin bütövlüyü vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirdiyindən, bizim onunla fəxr
etməyə mənəvi haqqımız vardır. Xalqımıza isə Uinston Çörçillin öz xalqı barədə
dediyi sözlər ”O elə millətdir ki, .... şir ürəyinə malikdir” bütünlüklə uyğun gəlir.
Azərbaycan xalqı heç kəsin torpağına göz dikməmiş, təcavüz etməmişdir, lakin malik
olduğu şir ürəyini də ən çətin sınaq anlarında nümayiş etdirməyi bacarmışdır.
Əsər bir nəfərin taleyindən bəhs etdiyi, bir qızın saqasına həsr olunduğu halda
yekunda vətənin, nəhayət dünyanın da taleyinə toxunuldu. Vətən hamımızın birgə evi,
ümumi yaşayış məkanıdır, onun təhlükəsizliyi, abadlığı, çiçəklənməsi hər birimizdən
özünü bu müqəddəs vəzifəyə həsr etməyi tələb edir. Vətənin hər bir qarışının əzizliyi
bizim üçün əsl həyat əhəmiyyətli bir vəzifə olaraq qalır.
İnsan daim axtarışda olmalıdır, xoşbəxt yaşamaq uğrunda, nəcib əməlləri icra
etmək üçün. Bu mənada bəşəriyyət, hər bir fərd daim axtarışda, daim yoldadır. Hər bir
adam özünü xilas və təsdiq edən yol axtarıb tapmalıdır. Digər müəllif sirdaşımın da
ruhu adından, həm də öz adımdın hamıya və hər bir kəsə xoşbəxtliyə aparan bir yol
arzulayıram. Bu həm də mənim həyat yoldaşımın, gənc ömründə həyatın həm qara,
həm də ağ üzünü görmüş, acısını və şirinini dadmış, səmimiyyətinə şübhə edilməyən
bir ləyaqətli xanımın sizə müraciəti və xeyir-duasıdır.

Son
11 Noyabr 2020-ci il

Telman Orucov

Yunanıstan: səfər təəssüratları və zəngin keçmişi barədə düşüncələr
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Səyahət xatirələri

1983-cü ilin avqustunda Moskvadan Afinaya işgüzar səfərə yollanmışdıq. Bu
ölkə və onun ibrətamiz keçmişi ilə, mütaliəm hesabına bir qədər tanış idim. Hamıya
yaxşı məlumdur ki, Yunanıstan qədim və böyük tarixə malik bir ölkədir, onun
torpaqlarında Elladanın çox sayda gözəl abidələri qalmışdır. Qədim yunanların elmi,
incəsənəti, mədəniyyəti, arxitekturası Avropa, əsasən bütün dünya mədəniyyətinin
əslində başlanğıcı olmuşdur. Bu böyük xidmətinə görə Yunanıstan haqlı olaraq
«Avropa sivilizasiyasının beşiyi» adlanır.

Paytaxtda qarşılanmağımız

Təyyarə Afina Beynəlxalq Hava meydanında yerə enəndə pilot kabinəsinin
yanındakı qapıya da pilləkən verdilər. Cavan bir oğlan salona daxil olub, birinci
cərgədə oturduğumuza görə bizə müraciət etdi və mənim soyadımı səsləndirdi.
Tanışlıq verdikdə bildirdi ki, sizi səfir qarşılayır. Nəzakət xatirinə əlimdəki diplomat
keysini də aldı. SSRİ-nin Yunanıstandakı səfiri, təcrübəli diplomat olan V.F.Kabişkin
pilləkənin yanında məni salamladı və baqajlar verilənə qədər aeroportun ikinci
mərtəbəsində oranjad və kofe içməyə dəvət etdi. Azacıq istirahətdən sonra biz
qanadında SSRİ dövlət bayrağı olan «Mercedes»ə əyləşib, şəhərin kənar hissəsində
yerləşən səfirliyə getdik. İri kompleks fasadı ağ mərmərdən olan binalardan ibarət idi
və bir az əvvəl tikilib istifadəyə verilmişdi. Mərasimdə SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri
N.A.Tixonov da iştirak etmişdi.
Səfirlik bizim eradan əvvəl 490-cı ildə Marafon döyüşündə yunanların, onları
cəzalandırmaq üçün I Dara tərəfindən qaldırılan ikinci yürüşdə Persiya ordusu
üzərində qələbə çalması xəbərini gətirən döyüşçünün yıxılıb öldüyü yerdə yerləşirdi.
Səfir Vladimir Fyodoroviç bizi xanımı ilə tanış etdi, özü xidməti işi ilə əlaqədar üzr
istəyib, kabinetinə yollandı. Biz isə dəhlizdə xanımının göstərişi ilə çərəzə və sərin
içkilərə qonaq olduq. Səfir qayıtdıqda xüsusi otaqda təşkil edilən ziyafətə dəvət
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edildik. Ziyafətdə xanımı da iştirak edirdi və ofisiant yaxınlaşıb boşqablara xörək
qoyurdu.
Birdən yadıma təyyarə salonunda yanımda oturmuş yeni tanışım – görkəmli
riyaziyyatçı, V.A.Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunun Leninqrad filialının direktoru,
SSRİ Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü L.D.Faddeyev düşdü. Bu gənc istedadlı alim
olduqca sadə bir insan idi, qızmar yay olduğuna baxmayaraq qara yun kostyum
geyinmişdi. Pencəyinin qolunda siqaretin yandırmasının izi kimi deşik də var idi.
Lyudviq Dmitriyeviç aeroportda qalmışdı ki, Krit adasına uçuşunu gözləsin. Onu da
nahara gətirməyi təklif edəndə, səfir lazımi tapşırıqlar verdi və bir qədər sonra
minnətdarlığını izhar edən akademik də məclisimizə qatıldı.
Moskvadan tələsik uçduğuma görə səfər proqramı ilə tanış olmamışdım, ona
görə də səfir gedəcəyimiz marşrutu elan etdi. Beləliklə, biz Faddeyevlə birlikdə
axşamüstü Krit adasına, Xanya şəhərinə nəhəng “A-300” aerobusunda uçmalı olduq.
Orada onunla xudahafizləşəndə, əlində kiçik bir keys olduğunu gördüm və özümüzün
suvenir ehtiyatınlzdan ona bir butulka konyak və bir butulka şampan şərabı verdim.
O, Ortodoks (pravoslav) Akademiyasında mühazirə oxumağa gəlmişdi və bir neçə
həftə adada olacaqdı. Hədiyyələrə görə razılığını və Leninqradda görüşümüzü arzu
etdiyini bildirdi.
Paytaxtla heç qısa da olsa tanış olmadan, biz beləliklə ölkəyə səfərə çıxdıq.

Yunanıstanın təbii şəraiti

Yunanıstan qədim olduğu kimi, həm də təbiəti etibarilə maraqlı ölkədir. Aralıq
dənizi ölkəsi olmaqla, Avropanın və Asiyanın çıxıntısında yerləşir. Belə coğrafi
vəziyyəti onun bu diyarın mühüm ticarət-nəqliyyat əhəmiyyətinə malik olmasına
şərait yaratmışdır. Ölkə Balkan yarımadasının cənub qurtaracağıdır, dənizlərdəki
mindən çox adaya malikdir. Onlardan ən böyüyü isə bizim ilk səfər mənzilimiz olan
Kritdir.
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Yunanıstan sahillərini Egey, Krit, İon və Aralıq dənizlərinin suları yuyur. Çox
saydakı körfəzlər əlverişli təbii liman rolunu oynayır. Qədim yunanlar finikiyalılardan
və karfagenlilərdən sonra ən fərasətli dənizçilər sayıla bilərdi.
Ölkənin təbii şəraiti, dağlıq, həm də dənizlərlə əhatə olunması, buradakı iqlim
hələ qədim yunanların xarakterinə, iradəliliyinə, axtarışlara, kəşflərə meyl etmələrinə
də mühüm təsir göstərmişdir. Dağlıq, meşəsiz qayalıq ərazi dənizdən gələn mülayim
meh ilə havanı yumşaldır, bu qəribə sintez yunanlarda həyata vurğunluq, qəribə də
olsa, özünü elmə, incəsənətə ehtiraslı şəkildə həsr etmək vərdişi, həm də yüksək
vətənpərvərlik hissləri aşılamışdır.
Dənizçilik onlar üçün torpaqda işləməyi də əvəz etdi. Hərbi sahədəki uğurları
da xeyli dərədə döyüşkən donanmalara malik olmaları ilə əlaqədar idi. Bizim eradan
əvvəl VI əsrin sonunda və V əsrin başlanğıcında üç dəfə Persiyanın, Əhəməni
imperiyasının təhlükəli müdaxiləsinə məruz qalan yunanlar nəticə etibarilə düşmənə
tutarlı cavab vermiş və qəti qələbə çalmışdılar. Minillər keçdikdən sonra da
yunanların ruhundakı mübarizə alovu sönməmiş, XIX əsrdə 400 ilə qədər davam edən
Osmanlı əsarətindən xalq nəhayət xilas ola bilmişdi.
Yunanıstanın landşaftı qayalıq, adətən meşəsiz və az sayda əhalinin yaşadığı
məkan olmaqla, həm də dənizlərdən ibarətdir. İlin çox hissəsində buludsuz göy və
günəşin qızdırdığı hava, həm də subtropik iqlim, əhval-ruhiyyəyə yaxşı təsir göstərir.
Ölkənin ən böyük problemlərindən biri seysmik aktivlik, zəlzələlərin baş verməsidir,
bu sahədə Yunanıstan Avropada yalnız İtaliyadan geri qalır. Digər bir problem isə
torpaqların eroziyaya uğramasıdır. Bu dağıdıcı proses bütün dağlıq ölkələrə xasdır.
Yunanıstanın dağları bizim Kiçik Qafqaz dağlarına bənzəyirlər, uca deyillər.
Yalnız Olimp dağ silsiləsinin hündürlüyü 3 min metrə çatır. Dağlar iqlimə də böyük
təsir göstərir.
Aralıq dənizi sularının verdiyi nəhəng isti ehtiyatları hesabına qışda havanın
hərarəti xeyli yüksək olur. Çökəkliklərdə və dağların aşağı hissəsində bitkilərin
vegetasiya prosesi kəsilmir. Portağal və mandarin ağacları bizdəki xurma bağlarında
olan kimi yetişən qızılı rəngdəki meyvələrini qışda da saxlayır.
Yay, ümumiyyətlə, quraqlıq keçir. Sahil zonalarında dəniz mehi istini
mülayimləşdirir, biz bunu xüsusən adalarda hiss edirdik.
Yunanıstanda meşələr azdır, kolluqlar daha geniş yayılmışdır. Bitki örtüyünün
ən tipik nümayəndəsi zeytundur. Bu həmişəyaşıl ağac kiçik yarpaqlara və geniş çətirə
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malikdir. Zeytun plantasiyaları, adətən, təpələrin yamaclarında və daşlıq vadilərdədir.
Zeytun yunanların ən qədim və ən sevimli bitkisidlr. Zeytun ağacı ilk dəfə buraya
bizim eradan əvvəl XVI əsrdə Finikiyadan gətirilmişdir. Həmin vaxtdan indiyədək
zeytun yağı yunanların mətbəxində, ümumən istehlaklnda əvəz edilməz və ən çox
işlənən komponentə çevrilmişdir.
Yunanıstan üç materikin qovuşmasında yerləşdiyinə görə ölkənin faunası
qarışıq xarakter daşıyır. Meşələr az olduğuna görə ölkənin heyvanlar aləmi məməlilər
barədə kasıbdır. Quş faunası isə müxtəlif olmaqla yanaşı, həm də bolluğu ilə seçilir.
Egey dənizinin adalarına gəldikdə, Krit adasının bitki örtüyü və heyvanat aləmi
özünəməxsusdur və ölkənin digər ərazilərindən fərqlənir. Bu adalar yazda və yayın
əvvəlində çox mənzərəli olur. Dağların yamacları üzümlüklər, zeytun meşələri, meyvə
bağları ilə örtülmüşdür. Yunanlar yayın əvvəlində yetişən portağal da becərirlər.
Adaların, demək olar ki, hamısı rütubətin çatışmamasından əziyyət çəkir.
Orada kiçik çaylara da rast gəlmək mümkün deyildir. İsti yayda burada içməli su hətta
şərabdan baha olur. Adaların xeyli hissəsinə, Küveyt, Malta və Kıprıs (Şimali Kipr)
ölkələri kimi içməli su kənardan gətirilir.

Təbii şəraitin insanlara təsiri

Dağlıq ərazi və dənizlərlə əhatə insan xarakterinin və iradəsinin
möhkəmləndirir, onu qeyri-adi qaydadakı işgüzarlığa öyrədir. Təbiət heç nəyi
yunanlara zəhmətsiz, hazır şəkildə verməmişdir. Belə şəraitdə yaşayanlar kiçik nəticə
üçün böyük əmək sərf etməli olur, onlarda tənbəllərə heç də xas olmayan ehtiras və
torpağa güclü bağlılıq hissləri yaranır. Qədim yunanlar nə ilə məşğul olurdularsa, ona
ehtirasla girişir, uğur naminə hər cür fədakarlığa gedirdilər. Onların elmə,
mədəniyyətə, şəhərsalmaya qızğın bağlılıqları xarakterlərinin cilalanmasından xəbər
verirdi.
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Qədim yunanların həyat tərzində tənbəlliyə, bekarçılığa yer yox idi.
Atletika yarışları qədim yunanların həyatında böyük yer tuturdu. Yunan şəhərlərində
gənclərin məşğul olması üçün qimnasiya və palestr adlanan xüsusi meydançalar
düzəldilirdi. Gənclər və yeniyetmələr ilin mövsümündən asılı olmayaraq bütün
günlərini orada keçirir, müxtəlif növ idmanla məşğul olurdular. Məşhur Olimpia
oyunları hər dörd ildən bir keçirilirdi. Hər şəhər bu oyunlarda öz şərəfini qoruyurdu.
Yunanlar yalnız şəhər divarları arasında keçirilən yaşayışı normal həyat hesab
edirdilər, çünki burada ruhi və fiziki fəaliyyətin bütün növləri ilə məşğul olmaq
mümkün idi. Azad insana – həqiqi ellinə məhz belə həyat tərzi layiq olan kimi
sayılırıdı və bunda da yunanlar ətrafdakı “barbar” xalqlardan özlərinin başlıca
fərqlərini görürdülər.

İstənilən sahədə ehtiraslı fəaliyyət, özünü hansısa bir işə qızğınlıqla həsr etmək
olduqca faydalı, həm də böyük nəticələr verir. Yunanların fəlsəfədə, elmin digər
sahələrində, arxitektura və hərb sənətindəki qazandıqları yenilikəri məhz həmin
fenomenin bəhrəsi saymaq olar. Qədim yunanlar bu məsələdə müasir yaponları
xatırladırlar. Yaponlar Meydzi inqilabından (1867-ci il) sonra öz müsbət ənənələrinə
sadiq qalmaqla, bütün sahələrdə avropalaşmağa, təhsildə və texnologitada proqressə
aid olanların tətbiqinə böyük diqqət verməklə, hərbi qüdrətlərinin yüksəlməsilə
xüsusi ilə məşğul oldular. Bunun sübutu kimi, qısa müddətdən sonra, 1905-ci ildə
Tsusima boğazında Rusiya donanmasını darmadağın etdilər. Onlar hərb sənətinə
böyük həvəs göstərir, bu işin bütün sahələrində qeyri-adi bir qaydada xüsusi ehtiras,
özünü vurğunliqla həsr etmə nümayiş etdirirdilər. II Dünya müharibəsində ağır
məğlubiyyətə uğradıqdan sonra yaponlar hərbi işə ehtiraslı münasibətdən uzaqlaşıb,
bu güclü hissi indi də iqtisadiyyatın inkişafına yönəltdilər. Məğlub olmuş və viran
qalmış ölkə, xalqın yeni fədakarlığı hesabına, bu ağır böhrandan çıxmaqla, heç 20 il
keçməmiş iqtisadi inkişafdakı “ Yapon möcüzəsi” ilə dünyanı heyrətə gətirdi. Tarix
belə sürətli bərpa olunma və heyrətamiz inkişaf tempi görməmişdi. Qədim dünyada
isə bu möcüzəni yunanlar nümayiş etdirmişdilər.
Dənizlə səfərə çıxan isə, adətən, öz torpağına qayıtmaq həsrəti ilə yaşayır, bu
yolda hər cür əzablara dözür. Döyüşdə isə qədim yunan, daha dəqiq desək, spartalı
hətta ölüm təhlükəsinə də məhəl qoymurdu, qələbə naminə dəlisovluğa meyil edirdi.
Bu yolla onlar döyüşkənlik metalını qələbə timsalında döyüb, istədikləri bir şəklə sala
bilirdilər.
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Qədim yunanlar təbiətin amansız qüvvələrinə qalib gəlmək yollarını aradıqda,
elmə müraciət etmiş, könül tüğyanını yatırtmaq üçün teatra, incəsənətə məhz
pərəstişə bərabər olan bir hissə sahib olmuşdular. Onlar teatr tamaşalarına baxanda,
«katarsis» keçirirdilər, bu da könülün ağır əzablara cavab tapması, yüngülləşdirilməsi,
təmizlənməsi mənasını verirdi. Həmin termini Aristotel faciə barədəki təlimində
vermişdi. Bu, tamaşaçıların səhnədəkiləri seyr etmək prosesində baş verənlərə
ürəkdən yanması idi.
Onlar gözəlliyin ən sadə düsturu olan simmetriyaya, proporsionallığa da ciddi
fikir verirdilər və bu, xüsusən arxitektura abidələrində özünü büruzə verir.
Parfenonun fasadı forma və proporsiyallıın möhtəşəm gözəlliyi ilə seçilir.
Yaşayış məkanının relyefinin, landşaftın və iqlimin insan xarakterinə, hisslərinə
və şüuruna təsirini antropoloji nəzəriyyələr də təsdiq edir. XVIII əsrin görkəmli fransız
mütəfəkkiri Şarl Monteskye özünün «Qanunların ruhu» əsərində iqlimin və landşaftın
insanın həyat tərzinə, inancına güclü təsir göstərdiyini əyani misallarla göstərir.
Qədim yunanlar təbiətin ecazkar qoynunda, heç də rahat olmayan guşəsində
məskunlaşmışdılar, onları ərazinin seysmik aktivliyi də özünün tez-tez qurban tələb
etməsiylə narahat edirdi. Lakin bütün sahələrdə qazandıqları nailiyyətlərə görə bu
xalqı, bir hissəsi olduğu təbiətin əsl möcüzəsi adlandırsaq, yəqin ki, səhv etmərik.

Erkən tarixdə ərazini məskunlaşdıranlar

Hindistanın görkəmli siyasi xadimi, 1947-ci ildə ilk baş naziri olmuş pandit
Cəvahirləl Nehru qızı İndira Qandiyə dustaqxanalardan yazdığı məktublardan tərtib
olunmuş özünün üçcildlik «Ümumdünya tarixinə baxış» əsərində qədim
Yunanıstandakı inqilabi sivilizasiya dəyişikliklərini bu əraziyə gəlib çıxmış arilərin
fəaliyyəti ilə izah edir. Arilərin Hindistanın şimalından çıxıb dünyaya, Avropaya
yayılması güman edilir. Hətta öz fars xalqının ari mənşəli olduğunu nəzərə
çarpdırmaq üçün 1935-ci ildə Persiyanın adı dəyişdirilib, farsların yaşadığı ərazinin
yunanlardan gəlmiş «ariana» ifadəsinə yaxın olan İran adlandırılmışdı. Hitler isə
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ariləri yüksək irq səviyyəsinə qaldırmış, slavyanları, yəhudiləri və qaraçıları aşağı irq
olduqlarına görə kütləvi surətdə məhv edilmələri üçün belə ağılsız və saxta, əslində
irticaçı bir nəzəri əsas yaratmış və onu həyata keçirməyə başlamışdı. Yunanıstanda
arilərin yaşaması və sivilizasiya yaratması barədəki mülahizəyə Avropa ədəbiyyatında
rast gəlinmir. Yalnız qədim dövrlərdə burada yaşamış pelasqlardan, axeyalılardan və
dorilərdən söhbət gedir. Nehru özü də sonralar bu məsələyə qayıtmamışdı. 1944-cü
ildə yenə də əvvəlki kimi həbsxanada yazdığı iki cildlik “Hindistanın kəşfi” əsərində
hindarilərdən, arilərin dili olan sanskritdən və bu dildə yazılmış “Riqveda”dan və
“Mahabharata”dan geniş söhbət açsa da, arilərin Yunanıstana gəlməsini bir dəfə də
olsun qeyd etməmişdir. Həmin əsərdə isə Qədim Yunanıstana da xeyli yer ayrılmlşdır.
Qədim Afina demokratiyanı ilk dəfə siyasi quruluşa gətirən şəhər-dövlət hesab
olunur, onun vətəndaşları öz iradələrinin diktəsi ilə birbaşa dövlət siyasətinin
istilənən xəttinə səs verməklə, onu müəyyən edirdilər. Bu yolla Afina polisi (şəhərdövləti) uğurla idarə olunurdu. Afinalılar xətaya yol verən ən görkəmli xadimlərini də,
onların əvvəlki böyük xidmətlərinə məhəl qoymadan ostrakizmə və ya on il
müddətinə sürgünə məhkum edirdilər. Afina vətəndaşı dövlət siyasətində bilavasitə
və birbaşa iştirak edirdi. Səs hüququna malik olan 6 min adam dövlətin taleyinə aid
olan məsələləri həll etmək yolu ilə, özünün suveren olduğunu həyatda təsdiq edirdi.
Yunanların hər məsələdən ehtirasla yapışdığını Afina və Sparta vətəndaşlarının
fərqli qaydada olan timsalında görmək olar. Afinalılar fəlsəfədə, elmdə,
arxitekturada, teatrda möcüzələrə xas olan nailiyyətlər qazanmışdılar. Afinanın bəxti
onda gətirmişdi ki, bu şəhər çox sayda dahi şəxsiyyətlər yetişdirmişdi, əsrlər, minillər
belə onların şöhrətini soldura bilməmişdi. Amerikanlarda belə bir zərb-məsəl vardır
ki, “Great minds think alike, though fools seldom differ”- “Böyük ağıllar eyni qaydada
düşünürlər, baxmayaraq ki, axmaqlar da bu barədə nadir hallarda fərqlənirlər.”
Afinada isə böyük ağıllılar olduqca bol idi və onlar öz dövrlərini eyni qaydada
şərəfləndirmişdilər.
Spartalılar isə afinalıların həyat tərzini inkar etməklə, hərbi qüdrətə malik
olmaq yolunu tutmuşdular və bu sahədə əfsanəvi qəhrəmanlıqları ilə öyünə
bilərdilər. Onlar ümumi təhsilə, mədəniyyətin inkişafına əhəmiyyət vermirdilər. İki
müxtəlif sahədə bu iki dövlət həsəd aparılmalı, lakin bir-birinə zidd olan nailiyyətlər
əldə etmişdilər. Spartalıların seçdikləri həyat tərzi tarixi inkişafa uyğun
gəlmədiyindən, bu sistem tez ya gec iflasa uğramalı idi.
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Bütövlükdə, yunan xalqı tarixi inkişafın uzun yolunu keçmişdir. Ən qədim
mədəniyyət b.e.ə. III–II minillikdə mövcud olmuş Egey dünyasındakı Krit–Mikena
mədəniyyəti idi. Onun əsas abidələri Krit adasında və Mikena şəhər-dövlətinin
yerində aşkar edilmişdir. Yüksək inkişaf etmiş mədəniyyət olmaqla, ondan arxitektura
inciləri, freska rəngkarlığı nümunələri və yazılar qalmışdır. Onun yaradıcıları Şərqi
Aralıq dənizinin ən qədim əhalisi olan pelasqlar idi. Sonralar onları protoyunan
tayfaları sıxışdırıb çıxardılar, onlardan ən güclüləri axeyalılar və ionlular idi. Onlar
bütün Balkan ərazisini məskunlaşdırdılar. B.e.ə. XII əsrdə isə dorilər gəlib orta və
cənubi Yunanıstanı tutdular. Sonrakı XI–VIII əsrlər epoxasını şərti olaraq Homer
dövrü adlandırırlar. Çünki həmin dövrdə baş verən hadisələr dahi şairin «İliada» və
«Odisseya» əsərlərində təsvir olunur. Poemaların dili isə həmin epoxanın yüksək
poeziya üslubunun abidəsi kimi qiymətləndirilir.
Hələ qədim yunanlar Homerin vəsf etdiyi kimi, öz hərbi qüdrətlərini
göstərmək, rəqiblərini sıradan çıxarmaq üçün ciddiliyi şübhə doğuran bəhanə ilə
Asiya qitəsinə keçmişdilər və Troya şəhər-dövlətini məhv etmişdilər. Sonrakı nəsillər
isə Kiçik Asiyanın geniş düzənliklərini görəndə təəccüblənmişdilər, axı öz ölkələrində
əkinçiliklə məşğul olmaq üçün olduqca kiçik sahələrə malik idilər. Onlar belə geniş
düzənlik ərazilərin mövcudluğunu ağıllarına da gətirə bilməzdilər.
B.e.ə. VII–VI əsrlərdə qədim Yunanıstan özünün gur iqtisadi və mədəni
inkişafını yaşadı. Kənd təsərrüfatı və sənətkarlıq ayrıca sahələrə çevrildi. İlk məbədlər
tikildi, gəmilər qayırıldı, ticarət inkişaf etməyə başladı, şəhərlər ticarət-sənətkarlıq
mərkəzlərinə çevrildilər. İlk dövlətlər sayılan polislərin yaranması baş verdi.
Afina Attika vilayətinin mərkəzi oldu, onun əleyhdarı isə, bütün sahələrdə ona
əks olan, Peloponnesin cənub hissəsində yerləşən Sparta idi.

Spartalıların fərqli həyat tərzi
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Spartalıların məşhur hərbi sənət bacarığı, oğlan uşaqlarının çox ciddi intizama
cəlb edilməsi və sərt məşq etdirilməsi hesabına əmələ gəlirdi. Buradan da «Sparta
tərbiyəsi» ifadəsi meydana gəlmişdi.
Spartalılarda oğlan uşaqlarının tərbiyəsi tam fərqli idi, onlar 7 yaşından
ailələrindən ayrılıb, agellərə (hərfi mənada «sürüyə») verilirdi və orada sərt qaydalar
əsasında yaşayır və hərbi qaydada məşq etməklə məşğul olurdular.
Sparta qadınları öz ərlərinə və oğullarına döyüşdə igidlik göstərmək xeyirduasını verirdilər. Döyüşə gedən oğlanlarına göstəriş tipli «ya qalxanla, ya da qalxan
üstündə qayıt», başqa sözlə, «ya qalib kimi, ya da həlak olan kimi qayıt» sözlərini
söyləyirdilər. Arxadan yaralanmaqla həlak olanları dəfn etməkdən anaları imtina
edirdilər ki, o, geri qaçanda yara almışdır. Sparta qadınlarına onların əxlaq sahəsində
tam sərbəstlikləri barədə sual verildikdə, cavab verirdilər ki, «ancaq biz belə igid
oğlanlar doğuruq».
B.e.ə. 480-ci ildə Persiya çarı Kserksin komandanlığı altında 200 min nəfərlik
ordunun qarşısını Fermopil keçdikdə son mərhələdə 300 spartalı kəsmişdi. Onların
igidlikləri barədə əhvalat əfsanəyə çevrilərək, min illər keçdikdən sonra da ehtiramla
xatırlanır. “Axırıncı samuray” filmində yeni, samuray silkinin ləğv olunması barədəki
qanuna qarşı mübarizə aparan bir kəndin əhalisinə qoşulmuş amerikan mübarizəyə
başçılıq edənə spartalıların həmin qəhrəmanlıq əhvalatını danışır. Kiçik bu dəstəyə
Sparta çarı Leonid rəhbərlik edirdi. İlk anda onlarla bir yerdə olan 1000 nəfərlik
yunan əsgəri sonra döyüş meydanını tərk etmişdi və nəhəng düşmən ordusu
qarşısında yalhız spartalılardan ibarət, indiki dillə desək bir rota qalmışdı. Kserks
Leonidə qasidlə xəbər göndərmişdi ki, biz o qədər çoxuq ki, nizələrimizi göyə
qaldırsaq, günəşin qabağını tutarıq. Leonid spartalılara xas olan bir qaydada ona
lakonik cavab vermişdi: «Nə eybi var, kölgədə də vuruşarıq».
Axırıncı, dördüncü döyüş günü başlananda Leonid əsgərlərinin bəzilərinin
pərişan olduğunu görüb, bu sözlərlə onları səhər yeməyinə dəvət etdi: «Onsuz da
şamı cəhənnəmdə edəcəyik, gəlin yeməyinizi yeyin». Əsgərlərin ruhu yüksəldi və
onlar ölüm barədə düşüncələrini kənara atıb, şadyanalıqla və iştahla çörəklərini
yedilər.
B.e.ə. IV əsrin əvvəllərində Sirakuza tiranı I Böyük Dionisi Spartaya gələndə
onların məşhur şorbasını dadmış, xoşuna gəlmədiyinə görə aşpaza xörəyə ədviyyat
qatmaması barədə iradını bildirmişdi. Aşpaz ona cavab vermişdi ki, «Bizim xörəyin
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ədviyyatı gecə yürüşlərindəki yorğunluğumuz və alın tərimizdir». Tiran da anlamışdı
ki, belə qidalananlar, həqiqətən də, ölümdən qorxmamalıdır.
Spartada hər şey hərb sənətinin mənimsənilməsinə tabe edilirdi. Spartaplılarda
var-dövlət, dəbdəbəli həyat tərzi hərisliyi də yox idi, çar da, sadə adamlar da ümumi
ictimai yeməkxanada eyni xörəyi yeyir və söhbət aparırdı. Pul iri dəmir lövhələrdən
ibarət idi. Orta bir məbləği öküz arabasında daşımaq olardı və bu pul bir otağı
tuturdu. Sparta çarı Likurqun qanununa görə, vətəndaşların ölkədən kənara
çıxmasına və əcnəbilərin ölkəyə daxil olmasına icazə verilmirdi ki, pis təsir
spartalıların mənəviyyatını poza bilər.

Yunan koloniyaları. Ellinlər

Yunanlar başqa ərazilərdə də koloniyalar yaradırdılar. Daha varlı şəhərdövlətlər Aralıq dənizi və Qara dəniz sahillərində belə yaşayış məntəqələri salırdılar.
Dənizçiliyin inkişafı bu proseslərə kömək edirdi. Bir çox koloniyalar yerli xalqlar
arasında qədim yunan sivilizasiyasının tarixi mərkəzləri oldu. Koloniyalarda
ümumyunan dili yerli dialektləri tədricən sıradan çıxarırdı. Ölkəni məskunlaşdıran
xalqın özşüuru onun «ellin» adında ifadə olunurdu. Zaman keçdikcə bütün yunandilli
əhali ellin adlanmağa başlandı. Romalılar Cənubi İtaliyanın yerli kolonistlərini də
(məsələn, Neapol şəhərinin sakinlərini) bu adla adlandırırdılar.
Ellinlər Avropa xalqlarının elmində, incəsənətində və ədəbiyyatında
pozulmayan iz qoymaqla, qüdrətli sivilizasiya yaratmışdılar. Qədim Yunanıstanın
mədəniyyəti – mifologiyası, fəlsəfəsi, inşaat və təsviri sənət sahəsindəki bilikləri hər
bir adi təhsil görmüş adama da məlumdur.
B.e.ə. IV əsrin ortalarında yunan şəhərləri üzərində ağalıq hüququnu
Makedoniya sülaləsi ələ keçirdi. Aleksandr Makedoniyalının (b.e.ə. 356–323-cü illər)
nəhəng, lakin uzun ömrü olmayan imperiyası Cənubi-Şərqi Avropada, Cənubi-Qərbi
Asiyada və Şimali-Şərqi Afrikada geniş ərazilərə malik idi. Ona görə də ellinist adlanan
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mədəniyyətə (b.e.ə. IV əsrin sonu – I əsrə aid olan dövrdə mövcud olmuşdu) yunan
və Şərq ənənələrinin vəhdəti xarakterikdir.
Aleksandrın ölümündən sonra onun imperiyası bir neçə dövlətə – ellinist
monarxiyalarına parçalandı. Ellinizm epoxasının özündə (b.e.ə. II əsrdən başlayaraq)
Balkan yarımadasında Roma imperiyasının hakimiyyəti bərqərar oldu. Əvvəlki yunan
şəhər-dövlətlərinin yerində Roma əyalətləri meydana gəldi. Bizim eranın IV əsrində
isə Roma imperiyası iki hissəyə – Qərbi və Şərqi Roma imperiyalarına parçalandı. Şərq
hissəsi VIII əsrdən etibarən keçmiş yunan koloniyası olan Vizantium şəhərinin adı ilə
Bizans adlandırıldı. Onun yerində imperator Konstantin 330-cu ildə tikdirdiyi şəhər
onun öz adı ilə Konstantinopol adlandı. Roma imperiyasının vətəndaşları kimi isə xalq
romeyalar (romalılar, türklər isə bunu «rumlular» kimi ifadə edirlər) adlanırdı.
Onların içərisində daha çoxsaylı və mədəni etnik birlik yunanlardan ibarət idi.
Avropanın ən böyük sivilizasiyalarından biri olan yüksək Bizans mədəniyyətinin
yaradılmasında yunanların böyük xidmətləri var idi. Ölkədə inkişaf etmiş elmlər fəlsəfə, tarix, ədəbiyyat, təbiətşünaslıq elmləri, xüsusən tibb elmi Balkan
yarımadasının, Qərbi Avropanın, həmçinin Asiya və Afrikanın bəzi vilayətlərinin
inkişafına xeyli təsir göstərmişdi.

Osmanlı imperiyasının tərkibində

XIV əsrdən başlayaraq Osmanlı türk işğalçıları bir an da yatmayan,
sakitləşməyən dalğa kimi Avropaya axışdılar. 1453-cü Mehmet Fateh tərəfindən
Konstantinopolun tutulması ilə Bizans imperiyası öz mövcudluğunu itirdi və keçmiş
imperiyanın paytaxtı öz adını da itirib, İstanbul adlandırıldı. Yunanlar çox sayda
vergilərə məruz qaldı, onlardan ən ağırı «qan ianəsi» idi. Bu, böyük imtiyaza sahib
olan yeniçərilərin hərbi hissələrini doldurmaq üçün xristian oğlan uşaqlarının məcburi
qaydada seçilib yığılması idi. Uşaqları ailələrindən ayırıb sultana, həm də islam dininə
fanatik sədaqət ruhunda tərbiyə edirdilər. Xeyli müddət ərzində onlara evlənməyə də
icazə verilmirdi, həyatın mənasını onlar yalnız nümunəvi hərbi xidmətdə görürdülər.
Osmanlılar Spartalıların ənənələrini bir qədər dəyişərək, daha dəhşətli etməklə,
mahiyyət etibarilə davam etdirirdilər.
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Yunan xalqı yadelli qəsbkarlarla barışa bilməzdi. Kəndli üsyanları baş verirdi. Bir
sıra dağ vilayətləri, həmçinin Kerkira adası heç vaxt türklərə tabe olmamışdı. 1822-ci
ildə Yunanıstanın müstəqilliyi elan edildi. Lakin türklərə qarşı müharibə hələ uzun
illər davam etdi. Avropa ölkələrindən üsyançılara kömək göstərmək üçün könüllülər
gəlirdi, onların arasında böyük ingilis şairi Corc Bayron da var idi. Nəhayət, 1830-cu
ildə Yunanıstan müstəqil dövlətə çevrildi. Dörd il sonra isə Afina bu dövlətin paytaxtı
elan edildi.
İkinci Dünya müharibəsində İtaliya yunanların ərazisinə müdaxilə etdi.
Yunanlar «Oxi!» – yunan dilində «Yox!» şüarını irəli sürdülər. Ümumiyyətlə, indi də
adamlar bu sözü nitqlərində çox işlədirlər. 28 noyabr – «Oxi günü», yunan xalqının
milli bayramı kimi qeyd edilir.
1941-ci ildə Yunanıstana alman faşist ordusu soxuldu və xalq kütləsi partizan
müharibəsinə başladı. Xalq qəhrəmanı Manolis Qlezos uca divarı aşaraq Akropoldakı
natsist bayrağını çıxarıb atmış, onun yerində milli ynan bayrağını dancmışdı.
Akropolda biz minillərin abidəsinin divarına vurulmuş bu barədəki xatirə lövhəsinə
minnətdarlıq hissi ilə tamaşa etdik.1944-cü ildə Xalq Azadlıq Ordusu (ELAS) bütün
əraziləri faşist işğalçılarından azad etdi. 1946-cı ildə monarxiya quruluşu elan edildi,
xalq mübarizəyə qalxsa da, üç il sonra vətəndaş müharibəsi yatırıldı, Böyük Britaniya
öz təsir dairəsinə daxil olan bu ölkədə monarxistlərin qələbəsinə köməklik
göstərmişdi. Çox sayda mübariz doğma vətənini tərk etməyə məcbur oldu. Onlardan
xeyli hissəsi SSRİ-yə mühacirət etmişdi
1973-cü ildən etibarən onların böyük dəstəsi vətənə qayıtdı və ümumiyyətlə,
yunan mühacirlərinin repatriasiya prosesi başlandı.

Yunan dili və şəhərlər

Yunanıstan bircinsli etnik tərkibə malikdir. Əhalisinin 96 faizi yunanlardır. Son
illərdə Yaxın Şərqdən, Afrikanın şimalından və Əfqanıstandan qaçqın axını bu ölkəyə
də üz tutmuşdur. Monoetnik əhalisi olan, digər avtoxton xalqları qovub ata-baba
yurdundan qovmaqla, səhranın qumunun rəngini andıran vahid millətə malik olması
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ilə öyünən Ermənistanla isə heç bir ölkə müqayisə oluna bilməz, bu vaxt yalnız əgər
Sakit okeanının kiçik adalar ölkələri nəzərə alınmasa.
Yunanların canlı xalq dili diametikadır. Rəsmi ədəbi dil isə kafarevusdur («təmiz
dil» mənasını verir). Kafarevusa milli mədəniyyətin simvolu – antik dövrün varisi kimi
baxılır.
Yunanıstanda ənənəvi olaraq Bizans imperiyası dövründən ortodoks
(pravoslav) dini yayılmışdır. Ölkədə cəmi 10 milyona yaxın əhali yaşayır, Rusiyada
olduğu kimi, qadınlar kişilərdən çoxdur, axırıncıların çoxu iş tapmaq üçün əcnəbi
ölkələrə mühacirət edirlər.
Hələ qədimdən Yunanıstanda yüksək inkişaf etmiş dənizçiliyə və ticarətə görə,
həmçinin becərilən torpaqların çatışmaması ucbatından şəhər həyatı xeyli inkişaf
etmişdi. Şəhərlərin əksəriyyəti keçmiş zamanlardan meydana gəldiyindən, onlarda
köhnə planlaşma və antik dövrün çox sayda gözəl abidələri qalmışdır. Liman şəhərləri
ölkədə çoxluq təşkil edir. Çünki dəniz nəqliyyatı iqtisadiyyatda mühüm yer tutur.
Yunan milyarderi Aristotel Onassis yük gəmilərinin, xüsusən 1956-cı ildə Süveyş
kanalı böhranı vaxtı neft daşıyan tankerlərin kirayəyə verilməsindən və fraxtından
böyük var-dövlət qazanmışdı.
Kənd təsərrüfatının da ümumi daxili məhsul istehsalında payı çoxdur. Ölkə
başlıca olaraq tütün, zeytun, üzüm və sitrus meyvələrinin ixracı üzrə ixtisaslaşmışdır.
Ən qədim məhsuldar bitki növlərindən biri üzümlə yanaşı, zeytundur. Zeytun yağı
istehsalına görə Yunanıstan İspaniya və İtaliyadan sonra dünyada üçüncü yerdədir.
Mərkəzi və Cənubi Yunanıstanda zeytun torpaqları 0,5 milyon hektar sahəni tutur.
Yunanıstan ənənəvi beynəlxalq turizm ölkəsidir. Bütün böyük şəhərlər və iri
adalar öz aralarında hava yolları ilə əlaqə saxlayır. Əcnəbi turistlər füsunkar antik
abidələrə, xüsusən arxeoloji muzeylərə böyük maraq göstərirlər. Burada qədim
yüksək sivilizasiyanın, ötən minilliklərin və əsrlərin qiymətli izlərini az qala addımbaşı
görmək mümkündür. Antik dövrün abidlərinə – məbədlərin, qalaların, teatrların, su
kəmərlərinin qalıqlarına həm materikdə, həm də adalarda rast gəlinir. Axı orada
şəhərlər də, kəndlər də qədimdir. Onlar ötən əsrlərin həyatını və üslubunu əks
etdirirlər. Antik şəhərlərə ictimai yığıncaqların, açıq teatr tamaşalarının keçirildiyi
geniş meydanlar xas idi. Bizans dövründən isə köhnə məhəllələrdəki dar küçələr
qalmışdır.
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Yunan incəsənəti və fəlsəfəsi

Lap qədimdən yunanlar musiqi sənətinə mühüm tərbiyəvi amil kimi baxırdılar.
Elə bir bayram yoxdur ki, onda mahnı oxunmasın, rəqs edilməsin. Yunan üçün rəqs
başqa xalqlarda olan kimi təkcə əyləncə deyildir, o, hərəkətin ritmində həm sevinci,
həm də qüssəni ifadə edir. Rəqs vasitəsilə istirahət etmək yunanların milli
xarakteridir. Bizim yallı tipli rəqslərə daha çox rast gəlinir. Onun ən geniş yayılmış
növü «Sirtaki»dir. Ən köhnə rəqslər ibadət vaxtı ifadə edilən mərasim rəqsləridir.
Adətən, rəqslər musiqidən başqa, mahnı oxunması ilə müşayiət olunur. Lira, fleyta,
skripka kimi alətlərlə yanaşı, gözəl səs tembri ilə seçilən buzukidən də istifadə olunur.
Buzukini yunanlar Şərqdən götürmüşlər, lakin ən çox yayılan milli musiqi alətinə
çevrilmişdir.

“Sirtaki” rəqsi

Quldarlıq epoxasında yunanlar incəsənətdə mürəkkəb yol keçmişdir. Klassik
dövrün (b.e.ə. V–IV əsrlər) bütün dünyaya məlum olan əsərləri antik mədəniyyətin
bədii dəyərini bütünlüklə təcəssüm etdirir. Bu əsərlər digər xalqların incəsənətinə
böyük təsir göstərmişdir. Renessans dövründə Qərbi Avropanın rəngkarlığı və
heykəltəraşlığı ideal nümunə kimi antik irsə müraciət etmişdi.
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Qədim yunan fəlsəfəsi b.e.ə. VII–VI əsrlərdə quldarlıq cəmiyyətinin inkişafı və
möhkəmlənməsi dövründə meydana çıxdı. Bu fəlsəfə özündə Avropa fəlsəfəsinin
rüşeymlərini daşıyırdı, axırıncı isə İntibah epoxasında inkişaf etməyə başladı.
B.e.ə. V əsrdə Sokrat özünün çox saydakı şagirdləri ilə apardığı canlı
söhbətlərdə idrakın və əxlaqın əsaslarını axtarmağa səy göstərirdi. O. hesab edirdi ki,
dövlətə xidmət vətəndaşlıq borcudur. Onun şagirdi Platon (b.e.ə. V əsrin sonu – IV
əsrin birinci yarısı) idealist fəlsəfənin əsasını qoydu. Sokratın ölümündən sonra onun
böyük şöhrət qazanmasında Platonun müstəsna rolu olmuşdu, o, yazdığı dialoqlarda
Sokratı bir filosof kimi geniş təbliğ etmişdi. Platon sevinirdi ki, heyvan yox, insan kimi,
barbar yox, ellin kimi və Sokrat kimi müdrikin dövründə doğulmuşdur. Platonun
yaratdığı Akademiyada antik cəmiyyətin görkəmli mütəfəkkiri Aristotel (b.e.ə. IV əsr)
20 ilə qədər öz vaxtını keçirdi. Aristotelin qüdrətli ağlı o dövrdəki biliklərin hamısını
əhatə edirdi, onların içərisində iqtisadiyyat da var idi. Bir çox dahilər öz elmi
əsərlərində məhz Aristotelə müraciət etmişdir. Aristotel də öz növbəsində Afinada
Likey fəlsəfə məktəbini yaratdı, bu ad məktəbin yaxınlığında yerləşən Apollon
Likeylinin məbədinin adından götürülmüşdü. Sonralar Avropa dillərində «Likey» sözü
təhsil müəssisəsinin adı kimi «litseyə» çevrildi. Platonun Akademiyası və Aristotelin
Likeyi təhsil müəssisəsi olan ən məşhur gimnaziyalardan biri idi. Gənclər gimnastika
ilə məşğul olurdu, bu idmanı qədim yunanlar çox yüksək qiymətləndirirdilər. Həmin
gimnaziyalarda həm də elmləri öyrənirdilər.

Sokrat, Platon və Aristotelin təsvirləri
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Aristotel yazırdı ki, insan mənəvi cəhətdən yaranan bir varlıq olmamışdan
əvvəl siyasi heyvan idi. O, qeyd edirdi ki, bütün qabiliyyətlərdən birincisi məhz siyasi
qabiliyyətdir.
Antik fəlsəfənin üzə çıxarılmasında, tərcümə edilməsi və geniş ərazilərdə
yayılmasında ərəblərin Abbasilər xilafətinin böyük xidmətləri olmuşdu. Onlar
«faylsaf» elminə çox maraq göstərir, Platonu və Aristoteli xüsusən öz dillərinə uyğun
qadada «Əflatun» və «Ərəstun» adlandırırdılar. Bu dahi filosofların əsərləri tərcümə
edilərək, yayıldıqda Kordobaya gətirilmiş, oradan isə bu elmə yaxınlaşmaqda ilk
addım atmaq istəyən digər Avropa ölkələrinə çatdırılmışdı.
Sokratın dövründə «Təbabətin atası» Hippokrat da yaşamışdı. O, əyalətləri
dolaşan həkim idi, kasıb adamları müalicə edərək, bir yerdən başqa yerə keçirdi.
«Hippokrat andı» tibbin humanist məqsədlərinə sədaqətlə xidmət etmək vədi
olmaqla, bu gün də təbabət elminə ilk dəfə daxil olan həkimlər tərəfindən həmin
andın içilməsi təcrübəsi davam etdirilir.
Ümumiyyətlə, dünya elmində və incəsənətində dərin iz qoymuş çox sayda
yunanların adlarını iftixar hissi ilə çəkmək olar.

Miflər, Afina abidələri

İdeologiyanın ən qədim forması olan miflər, həqiqətən, özünəməxsus qaydada
fantastik təsir qüvvəsinə çevrilməklə nəinki qədim yunan dilinin, həmçinin
ədəbiyyatının, teatr və təsviri sənətinin bünövrəsinə qoyuldu. Böyük yunan
dramaturqları Esxil (b.e.ə. VI–V əsrlər), Sofokl (b.e.ə. V əsr), axırıncının gənc
müasirləri olan Yevripid və komedioqraf Aristofan (b.e.ə. V əsr – IV əsrin əvvəli) öz
əsərlərinin süjetlərini və qəhrəmanlarını bu miflərdən götürmüşdülər. Sofoklun “Çar
Edip”, “Antiqona”, “Elektra” pyesləri indi də teatr səhnələrini bəzəyir. Qədim yunan
dramı Roma teatrına, Avropa mədəniyyətinə, Renessans və Maarifçilik epoxalarına öz
təsirini göstərdi. Böyük fransız dramaturqu Jan Rasin yunan mifologyasından
ilhamlanıb, «Fedra» pyesini yazmışdı.
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Yunanlar Bizans mədəniyyətinin inkişafına da sanballı töhfə verdilər. Antik
epoxanın irsinə Avropada, Yaxın və Orta Şərqdən gələn motivlər və təsirlər əlavə
olunurdu. Yunan tarixinin Bizans dövründə arxitektura, ikona rəssamlığı, kilsəyə
məxsus və dünyəvi monumental rəngkarlıq, mozaika, kitab miniatürləri böyük
inkişafa çatdı.
XIX əsrin ikinci yarısında maarifin və elmin yüksəlişi dövründə ölkənin əsas
muzeyləri, Afinadakı Milli Arxeologiya Muzeyi və Akropol Muzeyi yaradıldı. XX əsrin
ortalarında bəstəkar Mikis Teodorakisın məşhur musiqi əsərləri meydana çıxdı.
Yannis Ratsos və Nobel mükafatı laureatı Georqas Sefenresin əsərləri böyük şöhrət
tapdı.
Yunanıstanın baş şəhəri olan Afina Avropanın ən köhnə paytaxtı olmaqla, həm
də öz sirdaşları arasında ən gənci hesab olunur. Afina bütün antik dünyanın tanınmış
elmi və mədəni mərkəzi idi, o dövrdə müasir Avropa paytaxtlarından əksəriyyəti heç
mövcud da deyildi. Burada həyat 5 min il bundan əvvəl başlamışdı. XIX əsrin
əvvəllərində isə dördəsrlik Osmanlı əsarətindən xilas olan Yunanıstanın paytaxtı
olmuşdu. Sonralar Pirey şəhəri ona qarışmışdı. Ölkə əhalisinin üçdə biri paytaxtda
yaşayır, bu məsələdə Afina Montovideo və Buenos-Ayreslə müqayisə oluna bilər.

Afina şəhərinin mənzərəsi

Klassik dövrün tikililəri arasında şəhərin üzərindəki qayalıq təpədə yerləşən
Akropol arxitektura ansamblı seçilir. Müxtəlif dövrlərdə yaransa da, Yunanıstan
klassik arxitekturasının inciləri memarlığın vəhdəti şəklində xoş bir təəssürat yaradır.
125

Akropolun abidələri arasında öz mükəmməlliyinin unikal olması ilə seçilən Afina – Qız
məbədi olan Parfenon seçilir. Akropolun monumental girişində, Propileydəki öz
incəliyi və gözəlliyi ilə fərqlənən Erexteyon məbədi isə Afina – Nikaya (Afina – Fatehə)
həsr olunmuşdur. Afinanın gözəlləşdirilməsinə Perikl xüsusən böyük diqqət vermişdi,
Akropoldakı Parfenon da onun dövründə, özünün şəxsi təşəbbüsü ilə tikilmişdi.
Qəribə görünsə də, o, təkcə şəhəri arxitektura abidələri ilə zənginləşdirməyə
çalışmırdı, həm də geniş tikinti proqramını həyata keçirməklə az pul qazanan
afinalılara büdcə pullarını verməklə, onların maddi cəhətdən yoxsulluqdan xilas
edilməsinə nail olurdu. Şəhər-dövlətin strateqi bu qanuni yolla əhalinin az təminatlı
hissəsinin sosial vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırırdı. Bu nəcib təcrübə yoxslluq bəlasından
qurtulmaqda müasir dövlət rəhbərləri üçün də örnək ola bilər, ondan təkcə
demokratiya dərsi deyil, həm də daxili siyasət dərsi almaq olar.

Akropol. Parfenon
Qədim yunanların siyasət nəzəriyyəsində və praktikasında, elmi sahədə, fəlsəfi
biliklərdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə öyünmək, qürur duymaq haqqı var idi. Axı heç bir
xalq bəşəriyyətin ümumi inkişafına verdiyi töhfəyə görə nəinki o vaxt, hətta bir çox
əsrlər sonra da onlarla müqaisə oluna bilməzdi. Tarixçi Fukidid bu barədə və belə
inkişafın səbəbləri haqqında çox aydın və olduqça gözəl məntiqi ifadələr işlədir: “Biz –
sivilizasiyanın rəhbərləri, bəşəriyyətin pionerləriyik. Bizim cəmiyyətimiz və bizimlə
ünsiyyət – insanın bəxş edə biləcəyi ən yüksək nemətdir. Bizim təsirimiz orbitasında
olmaq asılılıq deyil, imtiyazlardır. Şərq ölkələrinin heç bir sərvəti ilə bizim bəxş
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etdiyimiz nemətlərin haqqını ödəmək mümkün deyil. Bütün şəraitlərdə biz yenə də
kreditor olaraq qalacağıq. Çünki çox sayda döyüş meydanlarında səylərimizlə və
çəkdiyimiz əzablarla biz insan qüdrətinin sirrinə yiyələnmişik. Adamlar bunu çox
adlarla adlandırırlar... Biz bunun adını – azadlıq kimi bilirik, çünki məhz o bizə xidmət
etməyin – azad olmağın nə olduğunu öyrətdi. Biz xeyirxahlıq edəndə, heç də
təmənnalı maraqlara görə deyil, azadlığın bizə bəxş etdiyi sarsılmaz əminliklə hərəkət
edirik”.
Böyük yunan tarixçisinin 2400 il bundan əvvəl yazdığı həmin sözlər bu gün də
bəşəriyyət qarşısında öz xalqının ölçüyəsığmaz xidmətləri barədə bu sarsılmaz
həqiqəti bir daha minnətdarlıq hissləri ilə etiraf etməyə səsləyir. Məgər qədim
afinalıların öz şəhər-dövlətində tətbiq etdikləri həqiqi azadlıq və demokratiya
ideyaları sonrakı minilliklərdə bəşəriyyət üçün yol göstərən ulduz rolunu
oynamamışdırmı? Yaşadığımız dövrdə də azadlığın və demokratiyanın hər bir yeni
zəfəri baş verdikdə, bu siyasi nemətlər daha geniş yayıldıqda, hamı nəzərlərini bunu
ilk dəfə icad edən qədim yunanlara dikir, onları ehtiramla yada salır.

Akropolun incilərinin onun mövcud olduğu uzun zamandan çox, bədbəxtlikdən
məhz adamlar, özü də yadelli işğalçılar dağıtmışlar. Parfenonu Osmanlılar hərbi
sursat anbarı kimi istifadə edirdilər, düşmən venetsiyalıların atdığı top mərmisi
binaya düşmüş və barıtın partlamasından həmin füsunkar tikili ağır zədə almışdı.
XIX əsrdə isə Osmanlı dövlət orqanlarının razılığı ilə Akropol abidələrinin gözəl
detalları, frizləri sökülərək İngiltərəyə aparılmış, o vaxtdan indiyədək Britaniya
Muzeyində nümayiş etdirilir. İstanbuldakı ingilis səfiri bu qarətçilikdə xüsusi
canfəşanlıq göstərmişdi. Yunanıstan dövlət səviyyəsində həmin soyğunçuluq faktının
böyük ədalətsizliyinin ləğv edliib, Akropolun çox qiymətli artefaktlarının
qaytarılmasını tələb etsə də, Böyük Britaniya rəsmi dairələri bu eybəcərlik barədəki
harayı eşitmək belə istəmir.
Akropoldan qərbdəki iki təpədə isə ağsaqallar məhkəməsinin iclas apardığı
Areopaq və xalq yığıncaqları keçirilən Pinks yerləşir.
Qədim yunan arxitekturasının gözəl abidələri təkcə təpənin zirvəsində deyil,
həm də onun yamaclarında və ətəyində qalmışdır. Onların içərisində b.e.ə. V–IV
əsrlərin Dionis Teatrı, Periklin dövründə tikilmiş və yaxşı qalmış Odeon teatrı seçilir.
Akropol təpəsinə qalxdıqda və oradan qayıtdıqda Odeon teatrının mükəmməl dairəsi
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və daş oturacaqları diqqəti cəlb edir. Akropla heyran olmamaq mümkün deyildir.
Burada “Stendal sindromuna” məruz qalırsan. Məşhur fransız yazıçısı Florensiyada
olarkən şəhərin arxitektura inciləri ona elə bihuş edici təsir göstərnmişdi ki, elə
bilmişdi ki, bu reallıq deyildir, o, sadəcə hallyutsinatsia təsiri altındadır.
Afinaya birləşmiş Pirey şəhəri Egey dənizi limanı olmaqla, ölkənin başlıca dəniz
qapısı hesab olunur. Təyyarə ilə Kerkiraya uçarkən limana yaxınlaşan onlarla iri yük
gəmilərini, yüzlərlə qayıqları gördük. Dəniz sularının üzərinə elə bil ki, bu gəmilərdən
naxış çəkilmişdi və planetlər paradını xatırladırdı.
Ölkənin şimalında yerləşən Saloniki b.e.ə. IV əsrdə Aleksandr Makedoniyalının
bacısının, bəziləri isə bunu sonrakı hökmdar Kassandrın bacısının adı ilə
əlaqələndirirlər, şərəfinə belə adlanmışdı. Bu şəhər slavyan maarifçiləri, kirill
əlifbasının müəllifləri olan Kirill və Mefodinin vətənidir. Türkiyənin böyük siyasi və
hərbi xadimi, respublikanın ilk prezidenti olan Mustafa Kamal paşa da həmin şəhərdə
anadan olmuş, yeniyetməliyini orada yaşamışdır. Onun doğulduğu ev indi Atatürk
muzeyinə çevrilmişdir. Trabzonda gördüyümüz prezidentə hədiyyə edilmiş göz
oxşayan bir ev də müasir Türkiyənin xilaskarı və banisi Mustafa Kamal Atatürkün
zövqünü və dəbdəbədən uzaq olan həyat tərzini nümayiş etdirir.
Qərbi Yunanıstanın qurtaracağının cənubunda XIX əsrin əvvəllərində ölkənin
müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi ilə şöhrət tapmış Mesolonqion şəhəri yerləşir. Böyük
ingilis şairi ser Corc Bayron şəhərin sakinlərinin Osmanlı əsarətinə qarşı
mübarizəsində yaxından iştirak etmiş və 1824-cü ildə orada da ölmüşdür.
Şərqi Yunanıstanda ən iri ada olan Krit xüsusi yer tutur. Orada 0,5 milyon sayda
əhali yaşayır. Qədim yunan mifologiyasındakı hadisələrin və qəhrəmanların xeyli
hissəsi bu ada ilə əlaqədardır. Krit yalnız 1913-cü ildə Yunanıstanın tərkibinə daxil
olmuşdur.
Bu ada Krit-Mikena mədəniyyətinin mərkəzlərindən biri kimi məşhurdur,
deməli, Avropa mədəniyyətinin ən qədim ocaqlarından biridir. Adada şəhərlər b.e.ə.
XX əsrdə meydana gəlmişdir. Bu mədəniyyətin abidələrinin bir çoxu adanın ən böyük
şəhəri olan Herakliondakı Arxeoloji Muzeydə toplanmışdır.
Şəhərdən 5 km məsafə aralıda məşhur Knossos sarayı yerləşir və onun qalaları
bu istedadlı və yaradıcı xalqın necə böyük memarlıq, rəssamlıq və heykəltəraşlıq
qüdrətinə malik olduğunu göstərir. Saray iki hektar sahəni tutur.
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Knossos sarayı

Əfsanəyə görə, çar Minosun göstərişi ilə Dedal, çarın arvadının öküzlə
yaxınlıqdan doğduğu yarıöküz, yarıinsan olan Minotavrı saxlamaq üçün labirint
tikdirmişdi. Minotavr hər il ona qurban kimi göndərilən onlarla Afina gənc oğlan və
qızını parçalayırdı. Tesey belə bir qrup gəncə qoşulub, Minotavrı məhv etmək
məqsədilə labirintə girmiş, işini gördükdən sonra oradan yalnız ona vurulan çarın qızı
Ariadnanın bağışladığı sap kələfinin köməyilə çıxa bilmişdi. O, labirintə daxil olarkən
kələfi çözələmiş, Minotavrı öldürdükdən sonra sapın izi ilə labirintdən çıxa bilmişdi.
Əvvəllər isə heç kəs bu dolaşıq labirintdən çıxa bilməmiş, Minotavrın qurbanı
olmuşdu. Mifdə təsvir olunan labirint, çar sarayının çox sayda otaqları olduğuna görə
onun simvolu rolunu oynayırdı. Müasir arxeoloqlar isə güman edirlər ki, Knossos
sarayının altında zirzəmi tikilimiş və bu, labirint rolunu oynayırmış.
Minotavr çar Minosun arvadı Pasifayanın vurulduğu ağ öküzlə Dedalın
düzəltdiyi qurğunun köməyi ilə intim yaxınlığa girməyin nəticəsi kimi meydana
gəlmişdi. Yunan miflərində olan kentavrlar kimi, Minotavr da yarıinsan, yarıheyvan
idi.
Minotavrı öldürən Tesey isə labirintdən məhz Ariadnanın icadı ilə çıxa bilmişdi.
Buradan da «Ariadna sapı» termini meydana gəlmişdi. Həqiqətən də, tamaşa
etdiyimiz Knossos sarayı iri mərtəbəli və çox otaqları olduğuna görə labirint təsiri
bağışlayır, sarayın dörd mərtəbəli binaları var idi. Qədim Yunanıstanın heç bir şəhəri
Knossosla müqayisəyə girə bilməzdi.
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İngilis arxeoloqu ser Artur Evans 1894-cü ildə Kritə gəlib, burada qazıntı
aparmış, torpağın altından qədim mədəniyyətə aid xeyli faktiki sübutlar tapmışdı.
Tarixdən əvvəlki yazılar da onların arasında idi. Birinci Dünya müharibəsi onun işini
dayandırmışdı və qeyri-adi nəticələrə səbəb olan bu tədqiqat 1922-ci ilə qədər
davam etmişdi. Böyük xidmətinə görə sarayın qarşısında Evansın büstü qoyulmuşdur.
Axı 1941-ci ildə 90 yaşında ölən məşhur arxeoloq ömrünün yarım əsrini Minoy
sivilizasiyasının axtarışına və kəşfinə həsr etmişdi. Knossos sarayının qalıqları sonralar
bir qədər təmir və bərpa edilmişdir.
Krit heç də təkcə çox qiymətli tarixi abidələr məkanı deyildir, sivilizasiyanın
inkişafında onun töhfələri olduqca çox və rəngarəngdir. Qədim dünyanın dəniz
ticarətində bu ada uzun müddət liderlik etmişdi, sonralar rəqibinə çevrilən
Finikiyadan da bu sahədə xeyli irəlidə idi. Finikiya isə Afrikada və Avropada yeni
ərazilərə yayılmaq üçün donanma yaratmağa və ondan yüksək səmərəliliklə istifadə
etməyə xeyli ehtiyac duyurdu., ona görə də bu sahədə böyük nailiyyətlər qazandı.
Yəqin ki, finikiyalılar dənizçilikdə Kritin nəhəng təcrübəsindən istifadə etməmiş
deyildilər.
Krit adası sonralar həmçinin Roma imperiyasının, Bizansın ərazisi olmuş, onu
ərəblər və venetsiyalılar işğal etmiş, 1669-cu ildən isə 250 ilə qədər Osmanlı
imperiyasının tərkibində olmuşdu.

Zeytun bitgisi üzrə tədqiqatlarla tanışlıq

Uçduğumuz aerobus qısa müddətdən sonra Kritdəki Xanya təyyarə
meydanında yerə endi. Bizi yerli zeytunçuluq elmi-tədqiqat institutunun direktoru
qarşıladı. Səhərisi günü institutun elmi işləri ilə tanışlığımız başlandı. Burada
otaqlarda duman əmələ gətirən mühitdə zeytun qələmələrinin sürətlə yetişdirilib,
tingliyə çevrilməsini gördük. Həmin metod zeytun bitkisinin sürətlə böyüməsinə
şərait yaradır.
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Zeytunun meyvəsi ağacdan yığılan kimi istehlaka yaramır. Meyvələr yığılan
kimi emala verilir və ondan insan orqanizmi üçün çox faydalı olan yağ alınır. Zeytun
bağları da digər meyvə ağacları kimi müəyyən qulluq tələb edir, ağacların dibi
yumşaldılır, gübrə və peyin verilir. Qəcalmanln qarşısını almaq üçün onlar hər il
budanır. Zeytun ağacı iki il yaxşı məhsul verdikdən sonra bir il ya çox az ya da heç
məhsul vermir. Onun bu xüsusiyyəti qədim əkinçilərə də bəlli idi.
Kritdə zeytun bağlarının sahəsi böyük olduğundan payızda məhsulu yığmağa
işçi qüvvəsi çatışmır və ölkənin şimalından buraya meyvə yığmağa adamlar gəlir.
Yığım gələn ilin aprelinə qədər avam edir. Ağacların altında qara politetilen pərdə
salınır və yetişmiş meyvələr onun üstünə düşür. Və sonra toplanıb götürülür. Zeytun
ağacları həm də uzunömürlülüyü ilə seçilir, Afinada, deyilənlərə görə, hələ Platonun
dövründə əkilmiş zeytun ağacı indiyədək durur və məhsul verir. Onun qocalıqdan və
məhsul verməməkdən xilasının yeganə səbəbi ağacın gövdəsinin dərin budanmasıdır.
Gövdə nə qədər qoca olsa da, onun köhnə budaqları budandıqda fəaliyyətini
bütünlüklə saxlayan kök sistemi hesabına gövdədən yeni pöhrələr qalxır, böyüyür və
məhsul verir. Burada belə qocalmış, fırlarla örtülü gövdəsi, lakin cavan budaqları olan
ağaclara tez-tez rast gəlmək olur. Onlar qocalıq payızında ötüb-keçən baharı
saxlamağa çalışan və qışın onları haqlamasına imkan vermək istəməyən, möcüzəli
fiquralara və sifətə malik olan çox yaşlı qadınları xatırladırlar.

Zeytun bağları

İnstitutun fəaliyyəti ilə yaxından maraqlandığımızı görən cavan bir alim
Azərbaycandan gəldiyimizi bildikdə, «Sizin özünüzün çox istedadlı zeytunçu
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tədqiqatçınız vardır və biz elmi jurnalda onun dərin məzmunlu məqalələrini diqqətlə
öyrənirik» – dedi. O, İrina Jiqareviçin adını çəkdi. Quba Meyvəçilik Elmi-Tədqiqat
institutunda çalışan bu qadın zeytun bağlarına müqəddəsliyə xas olan bir şəkildə
yanaşırdı. Respublikamızda bu faydalı bitkinin aqrotexnikasını işləyib hazırlayır və
onun arealının genişləndirilməsi barədə qiymətli təkliflər irəli sürürdü. Doğrudan da,
bu həmişəyaşıl bitki təkcə qiymətli ərzaq məhsulu verməsi ilə seçilmir, həm də fərqli
çətiri ilə Abşeron yarımadasının landşaftına gözəllik verir.
İnstitutun direktoru bizi Rumıniya istehsalı olan hərbi cipində bağlarla tanış
olmağa aparırdı. Yunan mifologiyasında allahların dünyaya gəldiyi Omalos dağını da
görə bildik.
Kritin böyük şəhəri olan Herakliona getdik. Yol üstündə biz müasir və qədim
metodla zeytun yağı istehsal edən zavodların işi ilə tanış olduq. Müasir zavodlarda
zeytunun əti çəyirdəyindən ayrılır və presslərdə sıxılıb yağa və tullantı kimi jmıxa
çevrilir. Köhnə zavodlarda zeytun dənələri iri dəyirman daşını andıran firlanan daşlar
arasında sıxılıb əzilir və olduqca təmiz yağ alınır. Qədim üsulla istehsal edilən zeytun
yağı zərərli komponentlərdən daha yaxşı təmizləndiyinə və onlardan tamamilə azad
olunduğuna görə bazarda 2-3 dəfə baha satılır.
Yunanlarda, ümumiyyətlə, zeytuna xüsusi münasibət mövcuddur, bu bitkinin
xüsusi qəyyumları ilahə Afina və allah Zevs hesab olunur. Dünyada həm də zeytun
ağacının budağı sülh rəmzi hesab olunur. Misir prezidenti Ənvər Sədat 1973-cü ilin
oktyabrındakı Ərəb-İsrail müharibəsində ölkəsi ağır məğlubiyyətə düçar olduqdan və
xeyli ərazisi işğal edildikdən sonra, 1977-ci ilin noyabrında Yerusəlimə diplomatik
səfər edərkən, Knessetdəki çıxışında dedi ki, mən bura zeytun budağı ilə gəlmişəm və
ümid edirəm ki, siz bunu düzgün qəbul edəcəksiniz. İki il sonra iki dövlət arasında
sülh müqaviləsi imzalandı və işğal edilmiş Sinay yarımadası Misirə qaytarıldı.

El Qrekonun doğma kəndi
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Herakliona tərəf irəliləyəndə yoldakı bələdçi nişanı yaxındakı kəndin Fodele
olduğunu bildirirdi və bizə dedilər ki, bu, məşhur rəssam Dominiko El Qrekonun
(1541–1614-cü illər) anadan olduğu və gəncliyini keçirdiyi kənddir. Gənc rəssam
təhsilini təkmilləşdirmək üçün əvvəlcə İtaliyaya getmiş, orada Renessans
rəssamlarının yaradıcılığını öyrənmişdi. Oradan isə İspaniyaya yollanmış, ömrünün
sonunadək Toledo şəhərində yaşayıb-yaratmışdı. Onun əsl soyadı Teotokopuli idi.
İspanlar isə yunan olduğuna görə onu El Qreko adlandırmışdılar. O, mistik
ekzaltasiyaya meyil etməklə, öz sənətini manyerizmə yaxınlaşdırmışdı. Onun
«Toledonun görünüşü» tablosu bu gün də şəhərin konfiqurasiyasını realistik qaydada
təsvir etdiyinə görə seçilir. Biz kəndə getdik, onun anadan olduğu evin və xaç suyuna
çəkildiyi kilsənin xarabalıqlarını gördük. Minnətdar həmvətənləri ona kiçik, lakin
səliqəli bir muzey düzəltmişlər, yalnız reproduksiyalardan ibarət olan muzeyin
eksponatlarına tamaşa etdik. İki il sonra mən İspaniyada işgüzar səfərdə olarkən
Toledo şəhərində böyük rəssamın ev-muzeyində də oldum. Orada bələdçilərə onun
anadan olduğu kənddə də olduğumu dedikdə, ispan dostlarımız təəccüblərini
gizlətmədilər.

El Qreko. “Tolednun görünüşü” tablosu
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Heraklion Arxeoloji Muzeyi

Heraklion Arxeoloji muzeyi bizə olduqca böyük təsir göstərdi. Bu muzeydəki
eksponatlar zənginliyinə görə heç də Afina Arxeoloji Muzeyindən geri qalmır və
məndə pozulmaz təəssürat yaratdı. Burada Poseydonun qranitdən yonulmuş, insanın
fiziki ölçüsündəki heykəli yüksək ifadəliliyi ilə seçilir, gözləri isə qiymətli daşdan
düzəldildiyindən işıq saçır.

Heraklion muzeyi

Muzey artefaktlar vasitəsilə Qədim Elladanı bizim günlərimizə gətirib çıxarır.
Orada çox sayda amforalar, pifoslar nümayiş etdirilir, axı qədim yunanlar təkcə
zeytun yağını və şərabı deyil, taxılı da iri saxsı küpələrdə saxlayırdılar. Dulusçuluq
qədim Yunanıstanda çox inkişaf etmişdi, aparıcı sənətkarlıq sahələrindən biri hesab
olunurdu. Bəşəriyyət çox şeyə görə qədim yunanlara – kritlilərə və afinalılara
borcudur. Yunan ağlı zamanından qabağa gedərək güclü qaydada işləyirdi və onun əli
dəydiyi yerdə hökmən yaradıcılıq, kreativlik elementləri meydana çıxırdı. Böyük
mütəfəkkir Tomas Morun başqa məqsədlə işlətdiyi təbirdən istifadə etsək,
yunanların əli dəydiyi şey qızıla çevrilirdi. Beləliklə, onlar əlkimyaçıları xeyli
qabaqlamışdılar. Muzey özü də bu qiymətli nümunələri bolluqla təklif edir.
Krit adası qədim tarixi ilə öyünə bilər. Axı yunanların ali allahı, Olimp ilahi
qüvvələrinin lideri olan Zevs burada anadan olmuş, doğulan uşaqlarını yeyən atası
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Kronosu öldürüb, cəhənnəmə göndərmişdi. Krit-Mikena mədəniyyəti burada
yaranmış və inkişaf etmişdi. İlk dəfə B xətt yazısı burada icad edilmişdir.

Knossos sarayı

Heraklion şəhərinin yaxınlığında Knossos sarayının geniş kompleksi yerləşir.
Sarayın tikintisi b.e.ə. XX əsrdən başlayaraq, XVI əsrə qədər davam etmişdir. Sarayın
tikililəri arasında çoxlu otaqları olan binalar var idi. Qədim tarixçilər Knossosu «geniş»
və «böyük şəhər» kimi təsvir edirlər. Onun tarixi təcrübəsi b.e.ə. 2800-ci illə 1100-cü
il arasında ölçülür. Burada ilk irəli çıxmış Avropa sivilizasiyası yaranmışdı. Əfsanəvi çar
Minosun adı ilə bu, Minoy sivilizasiyası adlanır.
Binalardakı hər bir otaq xüsusi qaydada fəaliyyət göstərirdi. Knossos mifoloji və
tarixi mənzərəyə malik idi, bu miflər qədim ənənələrə müvafiq olaraq Herodot və
Fukidid kimi tarixçilərin əsərlərində saxlanmışdır. Mifik şəxslər olan Ariadna və Tesey
barədəki əhvalatları sarayın dəhlizləri və həyətləri yada salır. Kritin ümumi tarixi
minosluların kim olduğunu və onların harada yaşadıqlarını bildirir. Homer
“Odisseya”da göstərir ki, “onların şəhərləri arasında ən böyük şəhər Knossos idi”,
orada Minos 9 yaşlı uşaq olanda hakimiyyətə gəlmişdi, böyük Zevsin geriyə atdığı
addımı o, müdafiə etmişdi.
Afina tarixçisi Fukidid Minos haqqında yazırdı ki, o, güclü donanma quran və
yunan dənizinin böyük hissəsində nəzarət əldə edən ilk tanınan bir şəxs idi. Minos
ilahi mənşəyə malik idi, allahların özü tərəfindən çar təyin edilmişdi. Zevsin Kritə
qaçırdığı Yevropa ondan Minosu doğmuşdu. Anasının başqa birinə ərə getməsi ilə
Minos taxt-taca yiyələnmişi. Arvadı Pasifaya digər uşaqları ilə yanaşı, gözəl ağ öküzlə
ehtiraslı intim yaxınlığı nəticəsində Minotavr adlanan monstru doğmuşdu. Minotavr
Dedalın tikdiyi labirintdə qalırdı və kritlilərə təzminat kimi verilən 13 afinalı gəncə,
onu öldürməyi qərara alan Tesey də qoşulmuşdu. O, Knossosa gəldikdə Minosun qızı
Ariadna ona vurulmuşdu və faktiki olaraq sap kələfi vasitəsilə labirintdən çıxmağına
səbəb olmuşdu. Labirintdə Tesey Minotavrın buynuzlarından tutub onun bədəninə
qılıncını soxmuşdu.
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Kompleksdəki tac otağı, mərkəzi həyət və böyük pilləkən diqqəti xüsusilə cəlb
edir. Tac otağında çar taxtı yerləşir, otaqların hamısını qazları, delfinləri, zanbaqları
təsvir edən freskalar bəzəyir. Knossos sarayını Kiçik Sarayla birləşdirən daş döşənmiş
Çar yolu vardır. Mərkəzi həyət sarayın nüvəsi olmaqla, onun otaqlarını işıq və hava ilə
təmin edir. Burada anbarlar vardır. Dini mərasimlər Mərkəzi həyətdə və Qərb
həyətində keçirilirdi. Mərkəzi həyətdə üçmərtəbəli kilsə binası var imiş.

Knossos sarayı. Tac otağı

Dəhlizlər sütunların üzərində ucalır. Çariça zalının giriş qapısının üstündə dəniz
sularında üzən delfinlər təsvir olunur.
Kiçik sarayda çox qiymətli öküz başı vardır, o qab rolunu oynayırdı, buynuzları
qızıl suyuna çəkilmiş ağac materialındandır. Kaşıdan olan bir heykəldə məmələrini
əmən balası ilə birlikdə vəhşi ana keçi təsvir olunurdu. Əllərində ilan tutan ilahələrin
kiçik heykəlləri də kaşıdan düzəldilmişdir. Freskalarda müxtəlif formadakı çox incə
belli qızlar təsvir olunur.
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Knossos sarayı. Öküz başı

Məşhur Minoy ledisi «La Parisienne» – “Parisli qadın” kimi tanınır. Bu freskada
qadının qara saçlarını, iri gözlərini, uzun boynunu və albalı rəngindəki dolu
dodaqlarını görən fransız turisti təəccübünü gizlədə bilməyərək, onun Parisdə öz
qonşuluğunda yaşayan qız olduğunu demişdi. Digər bir freskada isə öküzün üstündən
tullanmaq təsvir olunur. Biri öküzün buynuzlarından tutmuş, digəri arxasında
dayanmış, akrobat isə onun üstündən tullanır. Oğlanlar da, qızlar da b.e.ə. XV əsrdə
bu riskli idmanda iştirak edirdilər. Digər bir freskada isə mavi rəngdəki quş təsvir
olunmuşdur. Quş qayanın üstündə oturmuş, onu zanbaqlar və yabanı qızılgüllər
əhatə edir. Ümumiyyətlə, çox sayda divar rəsmlərinin qalıqları bizim dövrümüzə gəlib
çatmışdır.
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Knossos sarayı – “Parisli qız” və “Öküzün üstündən tullanma” freskaları

Bir binaya çox böyük teatr pilləkəni birləşir. Sivilizasiyanın yüksək səviyyəsini
rahat vanna otaqları və kanalizasiya sistemi olan tualetlər təsdiq edir. Bunlar b.e.ə.
XVII əsrə aid idi, heç 3300 il sonra belə, b.e. XVII əsrində də Avropanın kral
saraylarının əksəriyyətində belə rahat şərait yox idi. Deməli, kritlilər Avropanı min
illər əvvəl qabaqlamış, ona urbanizasiya və layiqli ev şəraiti yaratmaq dərsini
vermişdilər. Buradakı mürəkkəb tikinti arı şanını xatırlatmaqla, otaqlar pəncərələrin,
balkonların və verandaların köməyi ilə işıqlanırdı. Knossosa çoxlu turist gəldiyindən
içəri keçməyi cırcıramaların qayğısız şərqisi altında xeyli gözləməli olursan.

Müasir Kritin mənzərəsi

Müasir Krit evlərinin həyəti yaşıllıqlara bürünmüşdür, burada çiçək açmış
günəbaxandan dekorativ bitki kimi istifadə olunur. Van Qoq öz seriya tablolarında
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günəbaxan çiçəyinin günəş enerjisinin simvolu kimi sirrli cazibədarlığını açıb
göstərmişdi, kritlilər isə bu çiçəyin digər güllərdən geri qalmadığı qənaətinə gələrək,
onu bəzək simvolu kimi evlərinin həyətlərinə köçürmüşlər. Bəzi həyətlərdə, ofis
binalarında bizim yuxarı dırmaşan qızılgüllərimiz kimi iri kol şəklində olan buqenvilli
çox sayda qırmızı gülləri ilə olduqca xoş mənzərə yaradır.
Qədim irslə tanışlıq çox şey versə də, müasir həyatı ifadə edən ayı-ayrı
cəhətlərə də diqqət yeitirirdik. Bizi Heraklion şəhəri yaxınlığındakı «Arxenas»
üzümçülük kooperativinə dəvət etdilər. Orada biz süfrə üzümünün xaricə ixrac
edilməsi üçün qablaşdırıcı fabrikin işi ilə tanış olduq. Bu böyük fabriki israillilər
tikmişlər və qablaşdırıcı fəhlə qadınların işini konveyerlər nisbətən yüngülləşdirir. Lap
yuxarıdakı xətlə yeşiklər, ortadakı xətt ilə üzüm salxımları verilir, aşağıdakı xətlə isə
tullantılar daşınır. Qadınlar salxımları götürüb əllərindəki qayçı ilə yararsız gilələri,
həm də salxıma yaxşı görünüş vermək üçün bəzi kiçik hissələrini kəsib tullantı kimi
atır, sonra kosmetik əməliyyat aparılmış salxımlır yeşiyə yığılır. Kooperativ İngiltərə
və Almaniya Federativ Respublikasına süfrə üzümü göndərirdi. İngilislər şəkərliliyi 9°,
almanlar isə 12° olan üzümü xoşlayırlar, bundan yuxarı olduqda alıcı firmalar
kooperativi cərimələyir. Ona görə də qablaşdıranlar üzümün yetişkənliyinə də xüsusi
diqqət verirlər. Tullantılar isə toplanıb, emal üçün kooperativin şərab zavoduna
göndərilir.
Yeşiklər də çox yüngüldür və yalnız altlıqları taxta materialındandır, yan
tərəfləri isə kartondandır.Taranı isə kooperativ Rumıniyadan alırdı. Sonra bizi şərab
zavodunun hazır məhsul saxlanılan anbarlarına apardılar. Yer səthindəki birinci
mərtəbədə yenicə emal edilən şərablar saxlanır. Burada daxili temperatur 18°C-dən
aşağı olmur. Aşağıdakı ikinci mərtəbədə 3-4 ilin istehsalı olan şərab saxlanır. Burada
isə temperatur iki dərəcə aşağı olur. Lap aşağıdakı üçüncü mərtəbədə isə havanın
temperaturu daim 14°C səviyyəsində saxlanır. Buradakı çəlləklərdə yaşı 20 il olan
şərablar saxlanır. İri bir çəlləyin ağzı açıldıqda otağa gözəl qoxu yayıldı. Uzun qulpu
olan xırda kəfgirlə şərabı çıxarıb, qədəhlərə süzdülər. Şərab bizdəki bəhməz kimi qatı
idi, bizə dequstasiya etməyi təklif etdilər. Şərabın dadı, buketi və ətri heyrətamiz idi.
Yunanlar şərabçılıqda çox qədim xalq olsalar da, fransız, italyan və ispan şərabları ilə
dünya bazarında rəqabətə girə bilməzlər. Lakin biz bir daha yəqinlik tapdıq kir,
yunanlar yüksək keyfiyyətli şərab məhsulu hazırlamaqları ilə də öyünə bilərlər.
Krit adası turist axınına xidmət göstərmək üçün çox geniş restoranlar şəbəkəsi
düzəltmişdir. Xanya şəhərindəki dəniz kənarındakı kilometrlərlə ölçülən məsafə açıq
havadakı restoranlarla doludur, birinin axırıncı stolunun yanında digər restoranın
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birinci stolu yerləşir. Belə zəncirvari şəbəkə turistlərə rahatlıq yaradır. Xörəklərdən
əcnəbi qonağın baş çıxarması üçün iri şüşəli şkaflarda çox növdə olan xörəklər
düzülür və altındakı vərəqədə isə onun qiyməti yazılır. Balıq xörəyi sifariş verdikdə
müştərini mətbəxə dəvət edir və onun seçiminə müvafiq təzə balıqdan xörək
hazırlanır. Bəzi müştərilər öz hobbiləri ilə məşğul olmağa da imkan tapırlar,
oturduqları restorana məxsus stuldan suya spinninq sallayıb balıq tuturlar.

Xanya şəhərinin görünüşü

Real və saxta qədimliyin fərqi

Krit adasının qədim tarixinə hamı böyük hörmətlə yanaşır, çünki onu arxeoloji
qazıntılar və elmi tədqiqatlar bütünlüklə təsdiq edir. Kritin və ya Yunanıstanın bu
tarixi saxtalaşdırmaq yolu ilə daha uzağa aparmaq istəkləri və cəhdlərinin olması heç
ağıla da gəlmir. Öz təsdiqini bütünlüklə tapan qədimliyə nəsə əlavə etməyə elə bir
ehtiyac yoxdur. Bəzi xalqlar isə əslində, irqçiliyə meyil edərək öz tarixlərini
saxtalaşdırmaq, onun o qədər də qoca olmayan sifətinə minilliklərin naxışlarını
vurmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. Özlərində inanılası bir şey tapmayanda
qədim dünyanın xalqları və dövlətləri ilə bir dövrdə yaşadıqlarını, təmasda olduqlarını
uydurular. Ermənistanda qatı millətçiliyi ilə tanınan qadın şair Silva Kaputikyan
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ermənilərin guya qədim xalq olduğunu Assuriyanın köməyi ilə işə vermək yolunu
tutaraq, öz şeirində saxta bir rəvayət uydurmuşdu. Guya Assuriya çariçası
Şammuramat (Semiramida) erməni oğlana vurulmuş, onu ələ keçirmək üçün hər cür
vasitəyə əl atmışdı. Şairənin məqsədi belə saxta yolla ermənilərin b.e.ə. IX əsrin
sonunda yaşadıqlarını şüurlara təlqin etməkdir. Az-çox tarixi öyrənənlər belə
uydurmaya inanmır, bu cür rəvayət isə yalnız qatı millətçilik virusu ilə sirayətlənmiş
xəstə beyinlər tərəfindən sevinclə qəbul edilə bilər.
Saxta tarix binası, adətən, sakinsiz olur, kimsə orada yaşamaq həvəsinə
düşürsə, mağarada yaşayan canlılar kimi korluqları ilə seçilirlər.
Kritlilər yaxın keçmişə də aid olanları yaddaşlardan silməkdən uzaqdırlar. Bir
dəfə yol kənarında burnu göyə dikilən ağ metaldan təyyarə heykəli gördük. Almanlar
İkinci Dünya müharibəsində ingilislərlə ada uğrunda vuruşanda, onların aviasiyası
xüsusilə fərqlənmişdi və öz hərbi pilotlarına belə heykəl qoymuşdular. Kritlilər
heykəli uçurmamış, müharibədəki bədbəxtliklərinin rəmzi kimi saxlanmasına qərar
vermişdilər.
Adaya səfərimiz başa çatanda axşam Moskvadan, İttifaq Nazirliyi ilə işgüzar
əlaqələrinə görə yaxşı tanıdığım Pavlik Panoyotidislə görüşdük. Afinadan uçub, öz
biznesi ilə əlaqədar Xanyaya gəlmişdi. Bizim burada olduğumuzu isə İttifaq
nazirliyinin işçiləri ona çatdırıbmış. O, bizi gecə klubuna dəvət etdi. Əlbəttə, bu,
Parisdəki məşhur və iki il əvvəl yüksək sənətindən həzz aldığım Lido deyildi, xırda bir
obyekt idi. Klubda Lidodan fərqli olaraq şam yeməyi verilmirdi. Burada Lidoda və
Mulen Rujda olan gözəl qızların ifa etdikləri füsunkar rəqslər də yox idi. Süfrəyə yalnız
çərəz və içkilər təklif olunurdu. Lakin maraqlı proqramı və fərqli cəhətləri var idi. 16
qadın və kişi müğənni bir-birini əvəz edərək, nisbətən aşağıda yerləsən kiçik səhnədə
gözəl yunan mahnılarını oxuyurdular. Qadın müğənnilərdən kimisə məclisinə dəvət
edə bilərsən, dostumuz bir gözəl ifaçını bizim stola dəvət etdi. Qadın altı dildə söhbət
aparmağa hazır olduğunu bildirdi, biz isə tərcüməçinin xidmətinə üstünlük verdik.
Qonağımız özünü çox nəzakətli aparırdı, içki qədəhini dodaqlarına vurub, yerə
qoyurdu.
Digər bir qayda isə sifariş verib yüzə qədər boşqabı müğənnilərin ayaqları
altına atıb, sındırmaq idi. Dostumuz da iri sifariş verdi, biz nəzərdə tutulan
əməliyyatdan imtina etdikdə, ofisiant boşqabları atıb sındırmaqla məşğul oldu.
Başqa bir qəribə qayda isə bir butulka fransız şampanını sifariş verib, iki qədəhi
doldurub birinin müğənniyə təklif edilməsi, digərinin isə sifariş verənin içməsi idi.
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Butulkadakı şərabın qalan hissəsi isə müğənninin ayaqları altına, səhnədəki ağac
kəpəyinin üstünə tökülürdü.
Musiqi təranələri və yunanların gözəl vokalı bizi çox valeh etdiyindən, bir neçə
saatı orada keçirdik, sonra otelə qayıtdıq, səhər tezdən Afinaya uçmalı idik.
Afinada bir gün qaldıqdan sonra Kerkira adasına uçduq.

«Cənnət» adlanan Kerkira adası

İon dənizi adaları içərisində turizmin mühüm mərkəzi Kerkiradır (onu həm də
italyan dilindən götürülmüş Korfu adlandırırlar), bu eyni adlı adanın həm də baş
şəhəridir. Tipik Aralıq dənizi təbiətinin gözəlliyinə görə çox vaxt onu «cənnət»
adlandırırlar. Adada olarkən belə adın hiperbola olmadığına yəqinlik tapdıq.
Kerkira ölkənin şimalında, İon dənizində yerləşən adadır, ora təyyarə ilə səfər
bir qədər çox çəkməli idi. Böyük yunan bəstəkarı Mikis Teodorakisin radio ilə verilən
mahnılarının sədaları altında yenə də «A-300» aerobusunda oraya uçduq və müasir,
böyük təyyarə limanında bizi zeytunçuluq elmi-tədqiqat institutunun direktoru bir
neçə əməkdaşı ilə bilikdə salamladı. Kiçik plyajın yanındakı «Marina» otelində
yaşamalı idik. Otel yaxşı təsir bağışlaydı, sakit bir guşədə yerləşirdi, otaqlarının
döşəməsi isə ağ mərmərdən idi. Yunanıstan təbii sərvətlərdən nə qədər kasad olsa
da, mərmər barədə çox varlıdır. Hələ Perikl dövründən heykəllərdə və binaların
fasadında yerli mərmərdən istifadə olunmuşdu. Döşəmənin mərmərdən olmasına
gəldikdə, bunun yayda otağa sərinlik vermək və kommunal gigiyena xatirinə seçildiyi
bildirildi. Otelin qarşısındakı çınqıllı plyajda az adam olurdu və imkan düşəndə biz də
İon dənizi sularının əhval-ruhiyyəyə pozitiv təsirini yoxlamaqdan imtina etmirdik.
İnstitutun direktoru səmimi bir ziyalı insan idi, kollektivi də ona hörmətlə
yanaşırdı. Elmi işçilər zeytunçuluğun inkişafı və aqrotexnikası məsələləri ilə məşğul
olurdu və bağbanlara praktiki köməklik göstərirdilər.
Kerkira adasının gözəlliyi müxtəlif elementləri və çalarları ilə diqqəti cəlb edir.
Buraya Avropadan çox sayda turistlər gəlir, xüsusən almanlar orada istirahət etməyi
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çox sevirlər, onların arasında görkəmli siyasi xadimlər də az deyildi. Möhtəşəm
beynəlxalq aeroport binası da məhz turist axınına müvafiq olaraq tikilmişdir.
Aeroportun qonşuluğundakı kiçik ada və adadakı miniatür ölçülərdəki ortodoks
kilsəsi öz gözəlliyi ilə göz oxşayır.
Kerkira adası osmanlıların əsarəti altında olmamışdı. Rus admiralı F.F.Uşakov
(1744–1817-ci illər) Fransaya qarşı 1778–1800-ü illərdə gedən müharibədə donanma
ilə Aralıq dənizinə çıxanda Kerkirada olmuş və buradakı qala mühasirə edildikdən
sonra, 1799-cu ildə ruslara təslim olmuşdu.
Kerkiralılar kritlilərə nisbətən daha qonaqpərvər və mehribandırlar, institutun
direktoru bizi qayğı ilə əhatə etmişdi, adanı geniş şəkildə göstərməklə, bizə
sevdirmişdi. Bazar günü o, bizi şəhərin baş meydanındakı çoxmərtəbəli evdə yerləşən
mənzilinə qonaq dəvət etdi.
Köhnə mebellər və pianino olan qonaq otağına daxil olarkən qoca bir kişi bizə
«xoş gəlmişsiniz!» dedi.
Direktor atası ilə bizi tanış etdi, qonaqlarına hörmət əlaməti kimi Afinada
yaşayan atasını da evindəki ehtiram tədbirinə dəvət etmişdi.
Evin xanımı süfrəyə cürbəcür salatlar, tərəvəz düzmüşdü. Sonra süfrəyə pilav
və çilav gətirildi. Xanım izah etdi ki, bu xörəklər türklərdən götürülmüşdür, yəqin
etdik ki, bizim plova və çilova bənzəyirlər. Yunanlar türk mətbəxinə hörmətlə yanaşır
və əxz etdikləri də az olmamışdır. Dostum Pavlikin anası bizi onun Moskvadakı evində
«yalançı dolmaya» qonaq etmişdi. Bu dietik xörəkdə pomidora, bibərə və badımcana
ət əvəzinə çox sayda göyərtilər doldurulur. Bu xörəyin də türklərdən götürülməsi ev
sahibləri tərəfindən qeyd olundu.
Axşam tərəfi şəhərin baş meydanında gəzərkən burada aparıcı siyasi
partiyalardan biri olan PASOK seçkiqabağı mitinq keçirməyə hazırlaşırdı. Çox sayda
plastik stullarda əyləşmiş adamları mitinqə qədər məşğul etmək üçün səhnədə
A.P.Çexovun «Vanya dayı» pyesinin tamaşasını göstərirdilər. Reaksiyadan görünürdü
ki, böyük rus yazıçısının dram əsəri onlara heç də yad deyildir.
İnstitutun kollektivi bizi iki meşəli dağ arasında yerləşən «Tripa» adlı («Deşik»
mənasını verir) açıq havadakı restorana dəvət etdi. Süfrəyə hədiyyə kimi «Şirvan»
konyakı qoyduq. Lakin yunanlar spirti içkiyə elə də meyilli deyillər. Məclisin sonunda
vur-tut 150 qrama yaxın konyak içilmişdi, qonaqların sayı isə 20-dən çox idi.
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Yunanlar zeytun yağını çox sevirlər, xörək bişirilməsində kərə yağdan istifadə
etmirlər. Hətta tərəvəz salatının üstünə çıxana qədər ona yağ tökürlər. Salat yeyilib
qurtardıqda kasada qalan yağa çörəyi batırıb iştahayla yeyirlər. Bu məsələdə onlar
qurutlu xəngəlin aludəçiləri olan bizim qazaxlıları xatırladırlar. Xəngəl boşqabda deyil,
iri porsiya kimi buludda verilir. Qazaxlı son xəngəl yarpağı ilə buluddakı yağı siyirib
ləzzətlə onu yeməyə başlayır. Yunanlarla qazaxlıların yağa münasibətində elə bir fərq
yoxdur.
Yunan musiqisi olduqca böyük emosional təsir bağışlayır, onda qəmgin, minor
melodiyalar üstünlük təşkil edir. Müğənnilərin səs tembri də qüssəni, kədəri ifadə
etməyə uyğun gəlir və ifa olunan mahnılar dinləyicini öz təsiri altına ala bilir. Bir
müğənninin ifasında eşitdiyim «Tomaxeri» mahnısı mənə çox xoş gəlmişdi. Mahnının
«Bıçaq» adı təəccübümə səbəb oldu. Səmimi etiraf edirəm ki, yunan musiqisinin
həzinliyi ürəyimin kreşendosunu gücləndirirdi.
Yunanlar qədim Romaya ədəbiyyatı, incəsənəti, teatrı, arxitekturanı, fəlsəfi
bilikləri gətirmşdi. Lakin b.e.ə. III əsrdən başlayaraq Romada əxlaq pozğunluğu
meyilləri gücləndi və bu məsələdə onlar yunanların mənfi təsirini ön plana çəkirdilər.
Romanın görkəmli siyasi xadimi Böyük Katon (b.e.ə. 234–149-cu illər) əxlaqın
korlanmasının yunanların təsirinin nəticəsi olduğunu qeyd edərək, Romanın köhnə
qaydalarının bərpasını və saxlanılmasını təbliğ edirdi.
Müasir yunanlar əcdadlarının qiymətli irsi ilə fəxr etdikləri halda, qədim
dövrlərdə əxlaqa yüngül münasibət bəslənməsi hallarını ənənələr cərgəsindən silib
çıxarmışlar. Bu işdə ortodoks dini də pozitiv fəaliyyət göstərir. Avropanın digər
ölkələrində əxlaq tabularına əhəmiyyət verilməməsinin əksinə, Yunanıstanda nə
intim yaxınlığa xidmətlə əlaqədar malları satan mağazalara və nə də pornoqrafik
ədəbiyyata rast gəlinmir.
Roma yunanların elmə, təhsilə münasibətdəki nümunələrindən çox şey
götürmüşdü. Yunan qullar varlı ailələrin uşaqlarına evlərdə müəllimlik edir, həkimlik
praktikası ilə məşğul olurdular. Yaradıcı insanlar da yunan fəlsəfəsindən,
ədəbiyyatından çox şey öyrənirdilər. Qədim Romanın məşhur siyasi xadimi, natiqi və
filosofu Mark Tulli Siseron (b.e.ə. 106-43-cü illər) qədim yunan fəlsəfəsinə və siyasət
elminə arxalanaraq siyasət, fəlsəfə və ritorika haqqında 19 traktatdan ibarət qiymətli
əsərlər yaratmışdı. O, yunan fəlsəfə nəzəriyyəsində ona əhəmiyyətli görünənləri
toplayaraq, onlardan geniş istifadə etmişdi. Onun fəlsəfi əsərləri təkcə müasirlərini
deyil, Orta əsrlərdəki və Yeni tarixdəki nəsilləri də yunan fəlsəfəsi ilə tanış etmişdi.
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Platonun əsas fəlsəfi ideyalarının tərəfdarı olmaqla, o, ən yaxşı qanunvericiliyə malik
olan nümnəvi dövlətin mənzərəsini təsvyr edirdi. O,yunan mədəniyyətinin
əhəmiyyətinə dərindən əmin olduğundan, təhsil mənasında “humanitas”sözündən
istifadə edərək, güman edirdi ki,yalnız təhsilin hesabına insan olmaq
olar.Natiqlikdə də də onun üçün nümunə rolunu böyük yunan natiqi
Demosfen oynayırdı.O, Antoniyə qarşı mübarizəsində Demosfenin
nitqlərini təqlid etmək qaydasında, onun şıxışlarının da adını
götürərək, 14 “filippika” yazmışdı.
Romanın təmsilçi şairi Fedr (b.e.ə. 15 – b.e. 70-ci illəri) yunan təmsilinin banisi
Ezopun mövzularından istifadə edərək, əxlaqi mövzuda güclü şeirlər yazmışdı. Böyük
yunan tarixiçisi Plutarx (b.e. 46-119-cu illər) Romada müəllimlik etmiş, böyük
yaradıcılıq irsi qoyub getmişdir. Ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərin müqayisəli tərcümeyihallarını isə müasir madam Tyüsso muzeyinin eksponatlarının dəqiqliyini andıran bir
qaydada yazmışdır.

Kerkiranın mənzərəsi

Kerkirada biz «Axilleon» adlanan saray və bağla tanış olduq. Onlar Avstriya
imperatoru Frans İosifə (1830–1916-cı illər) məxsus idi. İmperatorun istirahət
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sarayının birinci mərtəbəsində onun iş otağı yerləşir. Otaqda yazı stolunun
arxasındakı kreslo at yəhəri formasında idi. İmperatorun ayaqlarında qüsurlu
olduğundan yəhər üstündə oturub işləməyi sevirmiş. Saray və bağ imperatorun
qədim yunan mifologiyasının pərəstişkarı olan arvadının təşəbbüsü ilə tikilmiş və
salınmışdı. Bağ yaşıllığa bürünmüşdür və qədim mifologiya qəhrəmanlarının
heykəlləri ilə doludur. Sarayın və bağın adı da xanımın istəyinə müvafiq olaraq
Homerin qəhrəmanı Axillesin şərəfinə «Axilleon» adlandırılmışdı. Lakin qadın
faciələrdən uzaqlaşa bilməmişdi. Oğlu sevdiyi qıza evlənməyinə atası icazə
vermədiyinə görə özünü intihar etmişdi. Qadının özü də Cenevrə gölü ətrafında
gəzərkən 1898-ci ildə güllə atəşi ilə qətlə yetirilmişdi.

Kerkirada “Axilleon”sarayı və bağı

Kerkiranın təbiəti dənizin əhatəsi ilə birlikdə özünün «Cənnət» adını bütünlüklə
doğruldur. Adadakı təpələr yaşıllığa bürünmüşdür, onların içərisindəki dar yolla
avtomobildə hərəkət edərkən gözlərin qarşısında füsunkar mənzərə açılır. Dənizin
göz yaşı kimi duru suyunun səthi, alt qatdakı yosunların hesabına üç rəngdə – mavi,
qara və yaşıl rənglərdə görünür. Fransız şairi Pol Verlen təsvir vasitəçi kimi rəngləri
inkar edərək, ona hər şeyi ifadə edən çaları (la nuanse) verməyi xahiş edirdi.
Gözlərimiz önündə gözəllik haləsinə bürünmüş rənglərdə isə onlarla çaları müşahidə
etmək mümkün idi.
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Ölkənin iki adasına səfərdə biz öz düşüncələrimizin real təzahürləri ilə tanış
olmaq imkanı əldə etdik və təəssüratlarımız bu ölkənin, onun qədim mədəniyyəti
barədə, az-çox bildiklərimizi xeyli möhkəmləndirirdi.

Zeytun yağı istehsalı xəttinin alınması

Biz Afinada olarkən əyalət şəhərində zeytun yağı zavodu üçün avadanlıqları və
bütöv xətt istehsal edən zavodun sahibi ilə görüşdük və belə bir xətti almaq barədə
məqsədimizi ona çatdırdıq. Biz başqa müəssisələrin satış təkliflərini də gözdən
keçirmişdik və sonuncu ilə iş görməyi məqsədəuyğun hesab etmişdik. Çünki onun
təklif etdiyi istehsal xəttinin avadanlıqları bizim istəyimizə uyğun idi, ən başlıcası isə
başqalarından xeyli ucuz idi. Sövdələşmənin müzakirəsi uzun çəkdi və biz minimum
qiymətə belə avadanlıq kompleksini almağa razılıq verdik. Birgə qərara gəldik ki,
respublika nazirliyinin mütəxəssisi xətti zavodda qəbul edib, oradan Sovtransavtonun
iri yük maşınlarına yükləyib, Bakıya göndərəcəkdir.
Nazirlikdə avadanlığın qəbul edilməsinə kimi göndərmək məsələsi müzakirə
edildikdə, hamı «Baş mexanik» idarəsinin rəisi Mübariz Süleymanovun adını çəkdi.
Çünki o, 1982–1983-cü illərdə İtaliyadan alınmış iki nar emalı zavodunun
avadanlıqlarını Milanda qəbul edib, Sovtransavto maşınları ilə Bakıya göndərmişdi.
Həmin zavodların avadanlıq kompleksinin tamlığı barədə heç bir çatışmazlıq və ya
problem meydana çıxmamışdı. Bu dəfə də həmin mütəxəssisin fərasətli tərpənməsi
hesabına, zeytun yağı emalı xətti oktyabr ayının əvvəllərində Zabrat zavoduna gəlib
çıxmış və orada montaj-quraşdırma işinə başlanmışdı. Dekabr ayında isə zavodda
artıq keyfiyyətli zeytun yağı istehsal edilirdi.
Mərkəzi Komitə bürosunda Birinci katibin verdiyi tapşırıq icra edilmişdi və SSRİdə ilk dəfə olaraq zeytun yağı stehsalına başlanmışdı. Avadanlıq mütəxəssisləri qane
edirdi, ən sevindirici hal isə o idi ki, yağın keyfiyyəti də normal idi və xaricdən alınan
yağlarla müqayisədə isə yerli yağın turşuluğu az idi. Lap qədimdən Yunanıstanda yağı
göy meyvələrdən alırdılar. Abşeronda da zeytun yetişənə yaxın yığım başlayır və bir
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ay ərzində başa çatırdı. Adətən göy zeytunun yığılmasına sentyabr ayında başlanır və
birbaşa emala göndərilir. Zeytun vağı kərə yağı ilə müqayisədə xeyli üstünlüklərə
malikdir, daja taxşı həzm olunur, xəlestrinin artmasına və kökəlmənin əmələ
gəlməsinə yol vermir. Bu yağın müalicəvi xüsusiyyətləri vardır və ondan
farmakologiyada geniş istifadə olunur. Zeytun yağı həm də parfumeriya
məhsullarının istehsalında işlədilir.

Səfər başa çatır

Nəhayət, Yunanıstanla vidalaşma anı gəlib çatdı. Afinadan Moskvaya uçan
təyyarənin I klassında görülən işin nəticəsi qarşısında səfər yorğunluğu yaddan
çıxmışdı. Bir saata yaxın uçuşdan sonra təyyarə marşruta uyğun olaraq Bolqarıstanın
paytaxtı Sofiya aeroportuna endi. Sərnişin çox olduğundan Sofiyada biletlər hamısı
satılmışdı və ikinci klassdan birinciyə adamlar keçirilirdi. Mən stüardessadan iki səfər
yoldaşımı – Moskva konserv sənayesi elmi-tədqiqat institutunun direktor müavini
olan professorunu və Zabrat müəssisəsinin mühəndisini yanıma gətirməyi xahiş
etdim və onlar artıq I klassda uçurdular. Professor onları pis qidalandırdıqlarından
şikayətləndi və məndən xahiş etdi ki, ona xörək və içki sifariş verim. Stüardessa ət
xörəyi və bir iri qədəh konyak gətirdi. Moskvalı göz qırpımında konyakı içib,
mümkünsə yenə sifariş verməyimi yalvardı. Stüardessa yenə bir dolu konyak qədəhi
gətirdi və professor qədəhi boşaltdı. Mən özümü saxlaya bilməyib onun
qarınqululuğuna gülürdüm. Bu vaxt təyyarə ekipajı kapitanının öz səsi ilə
səsləndirdiyi elan eşidildi: «Kəsici və deşici alətlərinizi təhlükəsiz yerə qoyun.
Kəmərləri bağlayın». Salona sakitlik çökdü, stüardessalar da yoxa çıxdılar.
Bir qədər sonra kapitanın yeni elanını eşitdik, təyyarə Moskvaya uçmur,
Odessada yerə enəcəkdir. Biz müəmmalar aləmində idik, birinci elan nəyə görə
edilmşdi, həm də uçuş marşrutu niyə pozulmuşdur, nəyə görə Moskvaya birbaşa
uçmaqdan imtina edilir? Nəhayət, Odessa üzərinə çatdıq, şəhər və dəniz üstündə
dövrə vuran təyyarə iki cəhddə yerə enə bilmədi. Bizimlə uçan Bolqarıstan xarici işlər
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nazirinin müavini öz rəyini bildirdi ki, yəqin şassilər açılmır. Avqust günəşi altında,
mən təyyarənin yerdəki kölgəsinə baxdıqda şassilərin sallandığını gördüm.
Salonda tam sakitlik idi, deyəsən, hamı taleyin verdikti ilə razılaşmışdı. Heç bir
panika nişanəsi, hay-küy yox idi. Ölümün gəlişi hamını sakitliyə cəlb etmişdi.
Gözlərimin qarşısında anam canlandı, o, məni məzəmmət edirdi ki, «Niyə bu səfərə
yollandın? Başqası gedə bilməzdimi?» Mən ona cavab verməyə də çətinlik çəkirdim.
Təyyarə üçüncü cəhddə yerə enəndə onlarla təcili tibb və yanğınsöndürənlər
maşınların sürətlə borta yaxınlaşdığını gördüm. Aeroport binasının uçuş meydanı
tərəfdəki balkonunda yüzlərlə adam bizim təyyarəyə tamaşa edirdi. Pilləkənlər verildi
və biz ləngimədən aşağı endik. Sərhədçilərin əhatəsində qızmar günəşin altında bir
meydançada dayanmışdıq. Mən deputat olduğumu qeyd edib, sərhədçidən aeroport
məmurunu dəvət etməsini xahiş etdim. Aeroport işçisi gəldi və bizi sərin bir otağa
apardı, bolqar nazir müavinini də özümüzlə götürdük. Restorandan ofisiant
çağırtdırıb sərin su, dondurma və kofe sifariş verdik, onlar əhval-ruhiyyəmizi bir
qədər yaxşılaşdırdı.
Nəhayət, axşam bizə əlavə bort verildi və gecə yarısı Moskvaya çatdıq. Məni
nazirliyin beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin işçisi, dostum V.V.Jilinski qarşılayırdı. O,
boynuma sarıldı və hönkür-hönkür ağladı. Mən heç nə başa düşmürdüm.
Şeremetyevo beynəlxalq aeroportu DTK (KQB) şöbəsinin rəisi onun tələbə yoldaşı idi,
bir dəfə məni də onunla tanış etmişdi. Onlar görüşəndə kimi qarşıladığını
soruşduqda, mənim adımı və Afinadan uçduğumu dedikdə, dostu başsağlığı verirmiş
kimi ona deyibmiş ki, təyyarə havada partlayacaqdır, salona bomba qoymuşlar və
bizim bu barədə məlumatımız vardır. Yarım saat sonra o, Jilinskiyə xoş xəbər çatdırıb
ki, heç nə baş verməmişdir və təyyarə Odessaya enmişdir.
Nazirliyin işçisi uzun müddət bizə gözləməli olmuşdu və Hollandiyadan qayıdan
Estoniya naziri ilə də görüşüb əhvalatı ona danışıbmış. Yaşlı eston kolleqam da
mütəəssir olmuş, bir butulka konyak və bir butulka şampan alıb, Jiliinskiyə veribmiş
ki, sağ qalmağını qeyd edərsiniz. Valentin Vladimiroviç ayrıca otaq və ofisiantlar
saxlatdırmışdı. Gecəyarısı aeroportda mən əsəbi gərginliyə görə çox yorğun idim və
otelə getməyə tələsirdim. Lakin Jilinski təkid etdi və yemək sifariş verildi. Professorla
birlikdə o, hər iki butulkanın öhdəsindən gəldi.
Biz bir müddət həyatla ölüm arasında mövcud olmuşduq. Lakin bu vaxt öz
təcrübəmə müvafiq olaraq deyə bilərəm ki, bu vaxt heç bir ruh aqoniyası baş vermir,
həyat barədəki son hökmlə razılaşmalı olursan.
149

Çatan kimi oteldən Bakıya, evə zəng vurdum, hal-əhval tutduqdan sonra anamı
oyatmağı, telefona çağırmağı xahiş etdim. Anam yuxulu-yuxulu danışırdı, nə baş
verdiyindən xəbəri olmasa da, səsindəki məzəmmət notları açıq hiss olunurdu.
Zeytun yağı zavodunun avadanlığının alınması bizə həyatımız hesabına başa
gələ bilərdi. Adi bir lələk dəvənin belini qıra bilərdi, lakin xoşbəxtlikdən, həmin lələk
yükə çevrilə bilmədi və bizim həyatımız xilas oldu.
Yağ istehsalı barədəki yenilik böyük hay-küyə səbəb oldu və yeni zavod
kompleksinin tikintisi zərurəti meydana gəldi. Bu da öz növbəsində zeytun yağı
istehsalınln pioneri olan köhnə primitiv Zabrat Konsert Zavodunun yeni binaya
köçməsinə və müəssisənin tam rekonstruksiyaya məruz qalmasına səbəb oldu.

II FƏSİL

Qədim yunanlar. Qədim Yunanıstanın tarixi
mənzərəsi barədə əlavə düşüncələr

Yunanıstanın təbiəti nə qədər gözəl, insanları nə qədər mehriban olsa da, tanış
olduğun mənzərələr olduqca yaxşı təəssüratlar yaratsa da, onun zəngin keçmişi
buraya gələnləri maqnit kimi özünə daha çox cəlb edir və adam qədim tarixin ecazkar
cazibədarlığını tərk etmək istəmir. Həm də bu tarixi daha yaxşı öyrənmək ehtiyacı
yaranır. Qədim Yunanıstan, orada baş verən hadisələr, bəşəriyyətə töhfə verdiyi
görkəmli şəxsiyyətlər, elm, siyasət və hərb sahəsində parlaqlığı azalmayan dühaların
fəaliyyəti okean sularının dərinliyini andırır. Həmin suları tədqiq edən çox şeylə
qarşılaşmaq imkanı qazanır, qarşısına çıxan yeni nə varsa, hökmən tədqiqatçının
maraq və təəccüb dairəsinə daxil olur.
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Qədim Yunanıstan haqlı olaraq Avropa sivilizasiyasının beşiyi adlanır. Düzdür,
o, Mesopotamiyadakı, Misirdəki, həmçinin İnd çayı vadisindəki Harappa adlanan
sivilizasiyalardan sonra yaransa da, bəşəriyyətin inkişafına onunla müqayisədə heç bir
ölkə və ya xalq belə geniş miqyaslı fayda verməmişdir.
Yunanıstanın ərazisində tapılan qədim bədii yaradıcılıq abidələri neolit
epoxasına aid edilir. Burada isə insanlar hələ xeyli əvvəl, paleolit epoxasında
yaşamağa başlamışdılar. Bəşəriyyət tarixinin bu dan şəfəqlərində mövcud olan vəhşi
qəbilələr barədəki qaranlıq xatirələr xeyli sonra burada məskunlaşmış xalqların quduz
titanlar haqqında yaratdıqları miflərdə qalmışdır. Əlbəttə, Yunanıstanın qədim əhalisi
bədii mədəniyyət tarixi yoluna neolit epoxasında çıxmışdı. Neolit epoxası
Yunanıstanda b.e.ə. VII- IV minilliklərdə ömür sürmüşdür. Krit adasındakı qədim
tapıntılar bu epoxaya aid olanlardır. B.e.ə. V minillikdə adada yaşayanlar xeyli yüksək
səviyyəyə çatmağa nail olmuşdular. Knossos sarayındakı ilk memarlıq təcrübəsi ilə
onlar həqiqi inqilab törətmişdilər. Burada dulusçuluğun icadı böyük bir dönüş idi.
Onun köməyi ilə ada sakinləri cürbəcür qablar, bardaqlar düzəldir, onların üstünü
bəzəklə örtürdülər. Gildən ilk kiçik heykəllər düzəldirdilər. Kritin tarixindəki 3-cü
minillik ilkin Minoy dövrü adlanır.
Materik Yunanıstanında da cox sayda məskun yerlərinin olduğu məlumdur. Bu
ərazi şimala acıq olduğundan qonşu xalqlarla əlaqə saxlayırdı, onlar həm də
Yunanıstana müdaxilə etmək imkanına yiyələnirdilər. Bu dövrdə bəşəriyyətin yaradıcı
qüvvələrinin sürətli inkişafı yüksəldi. Neolitdən metal epoxasına keçid başlandı.
Simvolun kəşfi bədii yaradıcılıq tarixində yeni addım idi. Simvolların ayrı-ayrı
motivləri adamların həyatını əhatə edən mühitdən götürülürdü, ornamental
kompozisiyalar meydana çıxırdı. Krit memarlığında isə sütunlar qeyri-adi formalar
alırdı. Bəzəkdən təsvirə keçid başlandı, təsviri sənət, heykəllər və vazalar meydana
çıxdı. Knossos sarayında bunların kamil nümunələri rəngkarlığın, heykəltəraşlığın
necə yüksək səviyyəyə çatdığını göstərir. Miniatür freskalar həmin dövrün yaradıcı
insanlarının böyük istdadından xəbər verir. Təbiət mövzusu Krit rəngkarlığında xüsusi
ilə mühüm yer tuturdu.
Antik klassika üçün, yunan poeziyasının inkişafı üçün yazının kəşfi və geniş
tətbiqi mühüm əhəmiyyətə malik oldu. Yunanlar yazını finikiyalılardan əxz etmişdilər,
nəyisə qəbul edib təkmilləşdirmək qabiliyyətini ilk dəfə nümayiş etdirmişdilər.
Yunanlar öz əlifbalarını yaratmışdılar, onda 24 işarə-hərf var idi. Bu sahədə onları
müasir yaponlarla və çinlilərlə müqayisə etmək olar. Heroqlifdən fərqli bir yazı ilk
olaraq Şumerdə, nisbətən daha mükəmməl yazı, səslərin işarə ilə ifadə olunması isə
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Finikiyada yaransa da, yunanlar finikiyalıların yazısını götürüb, sistemləşdirmiş, sonra
onu Qədim Roma vasitəsilə Avropaya ötürmüşdülər.
Yunanıstanda ilk klassik şəhərsalma praktikası ənənəsi meydana gəlmişdir,
onun banisi Hippodam hesab olunur. Yunanlar çox sayda məbədlər, xüsusən
Parfenonun timsalında simmetriyanın və proporsionallığın sadə, lakin gözəl modelini
yaratmışdılar. Burada arxitektura geniş vüsət almışdı. Yunanların harmoniya,
proporsiya və gözəllik barədəki anlayışları sonrakı Qərb incəsənəti və arxitekturası
üçün məhək daşı funksiyasını oynamışdır.
Afina dünyaya bu gün də totalitarizmə və avtoritarizmə qarşı möhkəm
mühafizə səddi çəkən siyasi sistem kimi demokratiyanı kəşf edib, minillər sonra
özünün bu siyasi nou-hau-sunu dünyaya ötürmüşdü. İslahatçı qanunvericilər Solon və
Klisfen, praktiki fəaliyyəti ilə demokratiyanın inkişafında çox şeyə nail olan Perikl xalq
hakimiyyətinin eybəcər siyasi quruluşlardan tam fərqli olduğunu göstərməklə, Böyük
Aleksandrın b.e.ə. IV əsrdə yaratdığı Faros adlanan mayakla da müqayisədə, ondan
xeyli əvvəl, dövlət sistemi timsalında daha faydalı və minillər ərzində cazibə qüvvəsi
sönməyən, həm də parlaq şüası ilə seçilən bir möcüzəli işıq yandırmışdılar.
Afinada bir-birindən fərqli olan fəlsəfə məktəbləri yaranmışdı. Sokrat, Platon
və Aristotel bu elmin baniləri səviyyəsinə yüksəlmiş, Qərb fəlsəfəsinin binövrəsinin
yaratmaqla, Renessansdan sonrakı və XIX əsr Avropasında təbiətin, cəmiyyətin və
idrakın inkişafının ümumi qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə böyük təkan
vermişdilər.
Həm də yunan dahilərinin əsərləri sayəsində tarix özü də elmə çevrilmişdir.
Herodot, Fukidid əslində tarix fənnini yaratmışdılar. Ksenofont da daxil olmaqla
onların tarixi tədqiqatları məlum dünyanı dərk etməkdə əsl köməkçi vasitə rolunu
oynamışdı. Qədim Roma tarixçiləri Salyusti, Livi, Tatsit öz sələflərinin yolu ilə
gedərək, reallığı ifadə etməyə daha çox meyl etmişdilər.
Yunanlar dünyada ədəbiyyatın meydana çıxmasında da təkrarolunmaz xidmət
göstərmişlər. Hələ b.e.ə. VIII əsrdə Homer özünün ölməz əsərləri olan «İliada» və
«Odisseya»nı yazmaqla nəinki gözəl poeziya nümunəsi və ilk epik poemalar yaratmış,
həmçinin yunan tarixinin bəzi mühüm səhifələrini işıqlandırmağa nail olmuşdu. Beş
əsr əvvəl baş vermiş hadisələr nəql edilsə də, Homer həm də yarımmifik, yarımtarixi
şəxsiyyətlər qalereyasını yaratmışdır və ondan az qala min il sonra yazıb-yaradan
yunan tarixçisi Plutarx özünün qələmə aldığı dahi şəxsiyyətlər qalareyasında ulu
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əcdadının modellərindən geniş istifadə etmişdir. Bütövlükdə isə yunan poeziyasından
və dramasından xeyli dərəcədə Qərb ədəbiyyatının formaları icad edilmişdir.

Homerin büstü

Elmin digər sahələri də yaradılmaqla, yunanlar həndəsəni icad etmişdilər, onlar
cəmiyyətin intellektual inkişafına və xurafatdan azad olunmasına xeyli köməklik
göstərmişdilər. Hippokrat tibb elminin banisi olmaqla, mifik əcdadı Asklepinin işini
davam etdirmişdi. Bizim eranın əvvəllərində isə Qalen insan orqanizminin
öyrənilməsi sahəsində sanballı iş görmüşdü. B.e.ə. III əsrdə Sirakuzada yaşayan böyük
yunan alimi Arximed fizika elminin inkişafı və praktiki tətbiqi üçün müqayisə olunmaz
bir fəaliyyət göstərmişdi, matematikanın təbiətşünaslıqda və texnikada istifadə
edilməsinin real nümunələrini irəli sürmüşdü.
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Arximedin portreti

Yunan elmi quru yerdə yaranmamışdı, münbit torpaq timsalındakı qədim
yunan mifologiyası əsasında boy atmışdı. Mifologiyadakı Olimp allahları öz
ehtirasları, əməlləri, mərhəmətləri və qəddarlıqları ilə heç də bəşər övladlarından
fərqlənmirlər, geri qalmırlar. Mifologiya min illərdir ki, insanlara odu bəxş etdiyinə
görə allahlar tərəfindən cəzalandırılan Prometeyi, əllaməliklərinə görə ağır əzablara
düçar edilmiş Tantalı və Sizifi, monstr olan ögey qardaşını öldürməyə gəlmiş Teseyə
sevgisinə görə kömək edən çar Minosun qızı Ariadnanı, eyni qaydada sevdiyi Yasona
kömək etmək üçün Kolxida çarı olan atasına qarşı çıxan Medeyanı, məhəbbəti
yolunda qurban gedən Adonisi, eşqinin bolluğundan hər şeyə əl atan, buna görə
hətta öküz və ya qu quşu qiyafəsinə girən Zevsi, gözəlliyinin layiqli qiymətini
almadığına görə ehtirasına boyun əyərək ərinə xəyanət edən Afroditanı, on iki
təhlükəli igidlik göstərən, çoxbaşlı Lerney gidrasını, yer altında yaşayan ikibaşlı
cəhənnəm köpəyi Tserberi, həmçinin adamyeyən quşları məhv edən Heraklı
vermişdir.
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Heraklın, Zevsin və Afroditanın (Venera Miloslunun) təsvirləri

Qədim yunan mifologiyası həyat haqqında, xeyir və şər haqqında çoxşaxəli, hər
fəsli bir-birindən maraqlı olan nəhəng bir epopeyadır. Bu mənada təsvir olunan hər
bir hadisə, maraqlı şəxsiyyətlər dünyası, istər bu allah ya da bəşər övladı olsun,
olduqca ibrətamiz xarakter daşıyır. Yeni, daha inkişaf etmiş yunan incəsənəti üçün
mifolgiya münbit zəmin yaratmışdı. Bu şərtilik həyatın bədii idrakı və cəmiyyətin
həyatında incəsənətin oynadığı rolun genişlənməsi üçün qəribə məhsuldarlıq şəraiti
yaratdı. Təbiət hadisələri və qüvvələri burada yeni qaydada göründü: allah,
qəhrəman və ya digər mifoloji varlıq insan sifətinə yiyələndi.
Dünya haqqında mühüm başlıca mülahizələr adətən ilahi- qəhrəmanlıq
dünyasına məxsus olan təmtaraqlı obrazlarda ifadə olunur. K. Marks qeyd edirdi ki,
yunan incəsənəti üçün heç də istənilən mifologiya əsas ola bilməz. O, məhz “insan
cəmiyyətinin uşaqlığı... bütün gözəl şeylərin inkişaf etdiyi” yerdə meydana gələn
mifologiyanı önə çəkirdi. Bu cəmiyyətin yaradıcıları isə Marksın obrazlı ifadəsinə görə
“normal uşaqlar” idi. Ona görə də görkəmli yunan dramaturqları Esxil və Sofokl bu
nəcib miflər əsasında özlərinin ölməz əsərlərini yaratmışlar. Məhz bu əsərləri
tamaşaya qoymaqla antik teatr daha yüksək zirvəyə qalxmışdı və indi də ən uğurlu
tamaşanı məhz onun səhnə möcüzəsi ilə müqayisə edirlər. 1980-ci illərin əvvəllərində
Tbilisinin K.A.Marcanaşvili adına Dram Teatrı Sofoklun «Çar Edin» pyesini tamaşaya
qoymuşdu və teatr Bakıda qastrolda olanda bu dahiyanə quruluşa və aktyorların
ecazkar oyununa mən də baxmışdım. Sonralar teatr Afinaya yollanmış və həmin
tamaşanı göstərmişdi. Yunan teatrşünasları gürcülərin «Çar Edip» tamaşasının
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emosional əlçatmazlığını özlərinin antik teatrlarının yaradıcılığı ilə müqayisə
etmişdilər.
Miflər digər xalqların folkloruna daxil olan nağıllardan özünün intellektual
səviyyəsinə görə tamamilə fərqlənir. Bəzi miflərdəki təsvirlər min illəri qabaqlayır.
Nağıllardakı bayağılıq, ucuz şişirtmələr, fantastikaya meyillilik və uğursuz allyuziyalar
qədim yunan miflərinə, demək olar ki, yaddır. Məhz bu cəhətdən yunan mifologiyası
digər xalqların folklorundan kəskin surətdə fərqlənir. Hadisələrin və obrazların
yüksək səviyyəsinə və ibrətamizliyinə görə ziyalı insanlar tez-tez bu zəngin xəzinəyə
müraciət edirlər.
Yunan incəsənətinin belə bir qabiliyyəti var idi ki, təmasda olduğu hər bir
ölkənin və xalqın dilinin tələblərinə özünü uyğunlaşdırırdı. Qədim romalılar intellektə
aid olan məsələlərdə yunanlardan çox şeyi əxz etmişdilər, yunan mifologiyasını
bütünlüklə götürüb özününküləşdirmişdilər. Təkcə miflərin personajlarının adını
dəyişdirib, öz dillərinə uyğunlaşdırmışdılar. Zevs Yupiterə, Ares Marsa, Afrodita
Veneraya, Poseydon Neptuna, Gera Yunonaya və ç. çevrilmişdi. Romalılar Romul və
Remin uşaqlığı və xilas olmaları barədəki əfsanələrini çar Edipin ilkin taleyinə
oxşatmışdılar. Roma qədim Yunanıstandan çox şeyi əxz etsədə, elmi fəlsəfəni və
texnikanı lazımınca inkişaf etdirə bilmədi, hətta hərbi silahlar da təkmilləşməyə
məruz qalmamışdı.
Qədim yunan mifologiyası öz geniş və dərin mənalı mövzularına,
personajlarının dolğunluğuna görə hətta Bibliyadakı hadisələri də müəyyən mənada
kölgədə qoya bilir. Bibliya yalnız iudaizmin və xristianlığın ali dini kitabı olduğuna
görə daha geniş yayılmışdır. Özünə belə bir ideologiya yaradan yunanlar heç də
bilmirdi ki, onların mifləri min illər boyu bəşəriyyətin faydalandığı bir nümunələr
xəzinəsi olacaqdır və onun qəhrəmanlarının ləyaqəti və qəzəbi, hədd tanımayan
coşqun hissləri heç zamana da təslim olmayacaq, öz bəşəri əhəmiyyətini
itirməyəcəkdir. Müasir insan adətən qarşısına çıxan çətinliklərdən və böhranlardan
baş çıxarmaq üçün bu incilərin müdrikliyinə müraciət edir.
Qədim yunanlar allahlarını insan timsalındakı varlıqlar kimi qəbul edirdilər.
Onlar ölməzlik xüsusiyyətinə və fövqəl bəşər qüdrətinə yiyələnmişdirlər. Olimp
allahları və ilahələri insanpərvərlikləri ilə seçilirdilər, yerə düşüb adamlara
qarışırdılar. Onlara təbiətin gözəlliyi və sehirliliyi hopmuşdu, həyatdan həzz alırdılar.
Məbəd ilahi ev hesab olunurdu. Hər polisin öz xüsusi himayə edən ilahi qüvvəsi var
idi. Afinə şəhərininki Afina Pallada, Arqosunku Hera, Korinfinki Afrodita, Delfininki
Apollon idi. Hami sayılan allahın məbədi, yunanlıların Akropol və ya “Yuxarı şəhər”
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adlandırdıqları qalada yüksəlirdi. Burada polisin xəzinəsi saxlanırdı. Afinada bu
məbəd Parfenon idi, o ilahə Afina Palladaya həsr olunmuşdu.

Bu xalq təbiətin bütün sirrlərinə bələd olmağa can atırdı. İngilis Henri Meyn
yazırdı ki:“Bu dünyada təbiətin kor quvvələrindən başqa elə bir şey yoxdur ki, onlar
ilkin olaraq yunanlarda olmasın”. Təsadüfi deyildir ki qədim Yunanıstan müasir
Avropanın və Amerikanın əjdad valideyinləri hesab olunur.

Yunan sivilizasiyası özünün davamı kimi, daha geniş məkanda ellinizmi yaratdı.
Yunanlar əvvəllər də birləşməyə meyil etsələr də, yaratdıqları liqaların ömrü heç də
uzun çəkmirdi. Ona görə də yunanlar başqalarından fərqlənsələr də, vahid xalqa
çevrilə bilmədilər. Ellinizmin ilk rüşeymləri Makedoniya çarı II Filippin dövründə
yarandı, lakin onun o vaxtkı məlum dünyada təşəkkül tapması isə Böyük Aleksandrın
adı və fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. O, öz dövrü üçün inqilabi bir iş görürdü, Qərblə Şərqi
birləşdirmək istəyirdi. Bu cəhd məhz öz ifadəsini Ellinizmin yaranmasında tapdı.
Yunan sivilizasiyası və mədəniyyəti böyük sərkərdənin işğal etdiyi ərazilərə nüfuz
etdi, yayıldı. Avropadan başqa qitələrə ayaq açan bu sivilizasiya Asiyanı və Afrikanı öz
doğma sayıla biləcək məkanına çevirdi. Baxmayaraq ki, Misir sivilizasiyası
yunanlarınkından qədim idi və hətta misirlilər yunanları tarixi bilməyən və ondan
öyrənməyən bir uşaq olduğunu istehza qaydasında qeyd edirdilər. Lakin həmin
dövrdə daha yüksək səviyyədə olan yunan mədəniyyəti Misirdə də kök atmağa
başladı.
Ellinizm üç əsr öz gücünü göstərdi v yayılmaqda davam etdi. Roma imperiyası
Yunanıstanı və digər ellinist dövlətləri işğal etdikdən sonra heç də bu fövqəl ideya
bütünlüklə yoxa çıxmadı, hələ uzun müddət qızarmış metal istisini davam etdirən
kimi öz təsirini saxladı. Hətta qalib xalq məğlub olanın daha yüksək mədəniyyətini əxz
etmək, ondan çox şey götürmək məcburiyyətində qaldı. Axı daha dolu qabdan
başqasına nəyisə tökmək mümkün olur. Tarixdə belə hallar sonralar da baş vermişdir.
Osmanlılar ərəb ölkələrini işğal etdikləri, öz imperiyalarına qatdıqları halda türklər
daha yüksək ərəb mədəniyyətindən faydalandılar.
Qədim yunanlar siyasi sistemi əsaslı metamorfozaya uğratmağın da ustaları
idilər və onların bu bacarığından inqilabi hal xarakteri daşıyan demokratiya meydana
gəlmişdi. İlk dəfə olaraq dövlət azlığın deyil, çoxluğun iradəsinə əsaslanaraq idarə
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olunurdu. Solon ya Perikl nə qədər böyük islahatçı olsalar da, əlbəttə, onların
xidmətlərini inkar etmək və azaltmaq ədalətsizlik olardı, demokratiyanın təşəkkülünə
və yaşamasına məhz afinalıların azad, müstəqil ruhu və təbiəti şərait yaratmışdı. Əgər
xalqın şüuruna, idrakına, həyat tərzinə bu islahatlar uyğun olmasaydı, yəqin ki, digər
uğursuz olanların taleyini yaşamaqla, hələ uşaq vaxtı qəbirə gömülər, əvvəlkilərin və
sonrakıların dəfn edildiyi ən böyük qəbiristanlıqda uyuyardı. Hera Heraklın
gələcəyindən qorxduğundan onun beşiyinə ilan salmışdı, igid uşaq isə əlləri ilə ilanı
boğub öldürmüşdü. Demokratiyanı da zəhərləmək, öldürmək cəhdləri çox olmuşdu,
bu xalq hakimiyyəti bəzən başqa xalqlar üçün tarixi və kütləvi qatil rolunu oynayanlar
tərəfindən məhvə sürüklənmişdi, lakin əfsanəvi feniks quşu küldən canlanıb həyata
qayıtdığı kimi, yenidən aparıcı mövqeyə çıxmışdı. Hitlerin eybəcər faşizmindən,
yaponların militarizm hallusinasiysından sonra demokratik inkişaf yoluna qayıdan
Almaniya və Yaponiya buna bariz misal ola bilər.
Qədim Yunanıstan, mədəni cəhətdən onun bir hissəsi sayılan Makedoniya
tarixə hərb dühalarını da bəxş etmişdir. Sonuncunun çarı II Filipp bir siyasət növü
kimi müharibəni diplomatiya ilə birləşdirməyi bacarırdı. Aleksandr Makedoniyalının
12 il dalbadal qələbələrlə müşayiət olunan, ağır döyüşlərdə üzə çıxan hərb dühası isə
tarixdə özünə bərabər olan bir nümunəni tanımır. Yuli Sezar da böyük qələbələr
çalmışdı. Lakin o, əsasən, dövlətçilik təcrübəsi və ondan irəli gələn üstünlüklərə malik
olmayan barbar xalqlarla vuruşmuşdu. Aleksandr isə nəhəng və qüdrətli Persiya
imperiyasını darmadağın etmişdi. O, həmin vaxtın məlum dünyasının sonuna çatmaq
istəyirdi. Ordusunun Hindistanda artıq irəli getməkdən imtina etməsi, bu qeyri-adi
məqsədin həyata keçirilməsinə imkan verməmişdi. Həyatdan çox cavan yaşında
gedən Böyük Aleksandrın qələbələri saya gəlməsə də, məğlubiyyətlə bir dəfə də
olsun, üzləşməmişdi. O, döyüşlərdə sayca özündən xeyli çox canlı qüvvəyə malik olan
düşmən orduları üzərində daim qələbə çalmışdı. Onun ən böyük və daha nəhəng
təsirə malik olan qələbəsini isə Ellinizmi həyata gətirməyini və sağlığında bu
cərəyanın yeniyetməliyə qədəm qoymasını hesab etmək olar.
Ellinizm o vaxtkı dünyanın sifətini dəyişdirmiş, ona yunan sivilizasiyasına xas
olan mədəniyyətin çalarlarını vermişdi. Ellinizm həm də tarixi hadisə kimi
iqtisadiyyatda, sosial münasibətlərdə, dövlətçilikdə və mədəniyyətdə yunan və Şərq
elementlərini ifadə edirdi.
Ellinizm Qərbi Şərqlə üz-üzə qoymaq siyasətindən, düşmənçilikdən əl çəkmək
yolu ilə onları birləşdirmək, imperiya adlanan vahid bədənə çevirmək məqsədini
güdürdü. Lakin Aleksandrın ölümü ilə imperiyanın da ömrünə son qoyuldu və
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parçalanaraq, qurama yorğana xas olan hissələrə bölündü. XIX əsrdə kraliça Viktoriya
da Britaniya imperiyasını Qərblə Şərqin sintezinə çevirmək istəsə də,
müstəmləkəçilikdən başqa bir nəticəyə nail olmadı, asılı xalqların müqavimət hissləri
gücləndi və Britaniya imperiyasının müstəmləkələri çox sayda müstəqil dövlətlərə
çevrildilər.
Ona görə də yazının müəllifində Yunanıstanın keçmişinə ötəri nəzər salmaq və
bunu qısa icmal şəklində ifadə etmək istəyi yarandı. Maraqlanan oxucu bu ölkənin
tarixi barədə müəyyən məlumat əldə edə bilər. Taleyüklü hadisələr və dahi
şəxsiyyətlər bu tarixi çox sayda qəribəliyi ilə seçilən naxışlarla bəzəmişdir. Onlarla
yaxından tanışlıq isə bəşəriyyət qarşısında qədim yunanların böyük xidmətlərini
layiqincə qiymətləndirmək imkanı verir.
Yunanıstanda klassik antik dövrün böyük günlərinin qalıqları göz önündədir.
Rast gəldiyimiz abidələr müasir insana bir çağırış kimi səslənir, qədim insanların vaxtı
qabaqlayan yaradıcılıq enerjisinə ehtiramla yanaşmaq hissləri təlqin edir.
Bu ölkə əsrlər ərzində öz həyatsevərliyini saxlayaraq, çox sayda xalqların
qarışığından meydana gəlmişdir. Bu torpaqlar uzun müddət ərzində Avropa, Asiya və
Afrika xalqlarının yolayrıcı olmuşdur. Yunanıstan hələ qədimdən Orta Şərqlə tanış idi,
onun dili və qidalanması isə Türkiyədən, Muqəddəs Torpaqdan, Misirdən və daha
uzaqlardan gələn ellinistlərin müdaxiləsi ilə seçilir. Yunan tacirləri və digər hətta ziyalı
adamlar əcnəbi həyat tərzinə yiyələnir və Vətən barədə öz güclü xatirələrini qoruyub
saxlayırdılar. Elə təsəvvür yaranırdı ki, guya onlar heç vaxt yunan torpaqlarını tərk
etməmişlər. Öz doğma elinə belə bağlılıq yunan musiqisinin melanxoliyasının və
nostalji mahnıların motivlərinin yaratdığı hisslərdə ifadə olunurdu. Torpağın
becərilməsinin və dənizlərdə üzməyin çətinlikləri gözlənilən həyatın keşməkeşli
olacağını yada salırdı. Bu iki sahədən isə yunanlar əsrlər ərzində dolanışıqlarını
çıxardır, çörəklərini qazanırdılar.
Yunanıstan landşaftı təkcə özünün gözəlliyinə görə deyil, həm də yaşayış üçün
mürəkkəbliyinə və müxtəlifliyinə görə fərqlənirdi. Antik dövrün görkəmli coğrafiyaçısı
Strabonun qeyd etdiyi kimi, dəniz aparıcı təsirə malik idi, axı ölkə hər tərəfdən
dənizlərlə əhatə olunmuşdur və çox yerdə quru ərazilərə xəncər kimi soxulur.
Ölkənin topoqrafiyasında ikinci başlıca amil dağlardır. Onlar ölkə səthinin, demək olar
ki, dörddə üçünü tuturlar. Dağ vadiləri, kiçik düzənliklər üçüncü elementi təşkil edir.
Kiçik buxtaların münbit torpaqları sivilizasiyanın ilk ilhamlandırıcısı olmuşdur. Dəniz
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isə ayrı-ayrı icmalar arasında əlaqələr yaratmış, uzaq ölkələrlə də təmasın inkişafını
təmin etmişdi.
Bütövlükdə təbii şəraitlər tarixi inkişafın ilkin mərhələsində yunan
mədəniyyətinin çiçəklənməsi üçün çox əlverişli olmuşdu. Yunan təbiəti insana çox da
əliaçıq deyildi, əlverişli həyat şəraitlərini heç də asan şəkildə vermirdi, əvəzində
adamları əməksevərliyə, işgüzarlıqda ilhamlandırırdı.
Ölkədə hələ qədim dövrlərdən şəhər həyatı artan dərəcədə əhəmiyyətli
olmuşdu. Qədim yunan mədəniyyətinin qalıqları da məhz şəhərlərdə qalmışdır. İndi
isə muzeylər müasir yunan mədəniyyətinin vacib elementi kimi çıxış edir.

Yunan sivilizasiyası

Qədim Yunanıstanın Qərb sivilizasiyasının tarixində xüsusi rolunu müşahidə
etmək, onu izah etməkdən daha asandır. Onun fərqli bir cəhəti də ondadır ki,
özündən əvvəlki Nil, Mesopotamiya və ya İndə aid olan böyük sivilizasiyalardan fayda
götürmüşdür. Bu sivilizasiyanın nailiyyətləri, irsi zəkanın və siyasi həyata
yaxınlaşmanın müxtəlif yollarını göstərirdi. Qədim Yunanıstan bütün qədim
mədəniyyətlər içərisində ən savadlısı idi, savadsız adamlar demokratiya yolunu seçə
bilməzdi. Epik poeziya, qanun kodeksləri və lirik şeirlər üçün yeni öyrənilən əlifba
yazısından istifadə olunurdu. Burada ilk dəfə ənənəvi miflərin dramatik tamaşaları və
xor ifaları meydana gəlmişdi.
Yunan fəlsəfəsinin təşəkkül tapması kainat haqqında nəzəriyyə kimi miflərin
kosmologiyasını əvəz etməkdə istifadə olundu. Bu isə hökmən praktiki elmi kəşflərə
aparıb çıxarmalı idi. İnsanın fikir prosesinin tədqiqatı və məntiq siyasi və fərdi əxlaq
praktikasını ifadə edirdi, həm də onlara öz təsirini göstərirdi.
Yunan fəlsəfəsi insanı bütün varlıqarın ölçüsü kimi qəbul etdi və bəşəriyyət indi
də qədim yunanların görkəmli ehkamlarını öyrənir. Ləyaqət, müdriklik və gözəllik
barədə yunan standartları, onların idealizə olunmasına gətirib çıxardı. Heç bir qədim
xalq dühanın belə geniş əhatəsini nümayiş etdirə bilməmişdi və belə güclü irs qoyub
getməmişdi. Yunan tarixinin qəhrəmanlıq səhifələri elə iftixar hissi ilə ifadə
160

olunmuşdur ki, yeni məqsədlər naminə də daha geniş istifadə olunmaqda davam
edir.
Qədim tarixçilər milli hadisələri ilhamla təsvir edir, bu sahədə onlar Şərqin və
Misirin xronika yazanlarından fərqlənirlər. Herodotun «Tarix»i b.e.ə. V əsrin
mənzərəsini əks etdirir. Elə həmin əsrdə yazıb-yaradan tarixçi Fukidid Peloponnes
müharibəsinin əhvalatlarını, Persiyanın hücumunun dəf edilməsini qələmə almışdır.
Bu dəqiq tarixçinin səyi hesabına biz Periklin məşhur nitqi ilə – Peloponnes
müharibəsində həlak olmuş afinalıların dəfn mərasimində etdiyi parlaq çıxışın mətni
ilə tanış olmaq imkanı əldə etmişik.
Perikl bu məşhur nitqində Afinanın böyüklüyü haqqında söhbət açır,
afinalıların siyasi sisteminin gücünü yada salır. O, deyirdi: “Bizim konstitusiya
demokratiya adlanır, çünki hakimiyyət azlığın əlində deyil, bütün xalqın əlindədir.
Özəl müzakirələrdə bir məsələ həll edilən vaxt, qanun qarşısında hər bir kəs bərabər
olur. Çünki bizim siyasi həyatımız azad və açıqdır, beləliklə gündəlik həyatımız da birbirimizlə əlaqədə keçir... Burada hər bir fərd təkcə öz işləri ilə deyil, həm də eyni
qaydada dövlətin işləri ilə maraqlanır.”
Həqiqətən də yunanlar Qərb irsinin intellektual binövrəsini yaratmışdılar.
Onların insan həyatının əsasına dair meydana gətirdikləri, bu gün də dünya
sivilizasiyasının aparıcı xəttini təşkil edir. Kainatın təbiəti nədir? Insan
mövcudluğunun niyyəti nədir? İlahi qüvvələrlə bizim əlaqəmiz nədən ibarətdir?
Icmanın quruluşları necə olmalıdır? Dövlət quruluşları necə olmalıdır? Həqiqi təhsil
nədir? Qanunun həqiqi mənbələri nədir? Həqiqətin özü nədir və onu biz necə həyata
keçirməliyik? Yunanlar təkcə bu suallara cavab vermədilər, həm də onlar özlərini
imtahan etmək üçün məntiqi, analitik fikir sistemini yaratdılar. Bizim eradan əvvəl V
əsrdəki klassik erada Yunan sivilizasiyası çiçəklənərək, öz yüksək səviyyəsinə çatdı və
bu, Afina demokratiyasının nailiyyətləri ilə bərabər gedirdi.
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Herodotun heykəli

B.e.ə. IV əsrdə meydana gələn Ksenofontun «Hellenica» əsəri Fukidid tarixini
davam etdirir. Hərbi əməliyyatlar barədəki qənaəti, praktiki cəhətdən onun müəlliflik
qabiliyyətini nümayiş etdirir. B.e.ə. I əsrində Siciliyada yaşayan yunan Diodor üç əsr
ərzində adada baş verən hadisələr barədə mülahizələrini bildirir. Arrian isə Böyük
Aleksandrın hakimiyyəti dövrünü təsvir edir. Plutarx ayrı-ayrı şəxsiyyətlər barədə
maraqlı xarakteristikalarını verir. Onların əsərlərində Sokratın, Demosfenin, Esxinin
çıxışları canlanır. Onlar siyasətə imkan sənəti, mənafelər məkanı kimi baxdıqlarından
fərqli mövqelərdən çıxış edirdilər və Afinanın müstəqilliyinə qarşı olan təhlükəni tam
əks qaydada qiymətləndirirdilər. Siyasət nəzəriyyəsi barədə Platonun. Aristotelin və
digərlərinin əsərləri də burada mənbə kimi istifadə olunur.
Ədəbiyyat da geniş əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisələrə münasibət
bildirirdi. Arxeologiya isə qədim yazıçıların diqqət mərkəzində olan şeylərə məhəl
qoymadıqları cəmiyyət problemlərini tədqiq edə bilirdi.
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Arxaik dövrlər

B.e.ə. 1100–900-cü illərdə bu əraziyə dorilərin müdaxiləsi baş verdi. Bürünc
erası sivilizasiyası burada süquta uğramağa və tədricən dağılmağa başladıqda,
Mikena mədəniyyətinin qalan mərkəzləri də yoxa çıxdı. Əsr ərzində «müdaxilə» dalğa
kimi baş verdi, bu, faktiki olaraq daxili münaqişələrin nəticəsi idi. Afina və onun
regionları istisna olmaqla, müdaxilənin hər yerdə effekti mədəni standartların
dağıdılması idi. Başlıca faktor isə iqlimin dəyişilməsi idi, quraqlıq aclığın yaranmasına
səbəb olurdu.
Yeni əhali məskunlaşdıqca ən azı həyat tərzi də dəyişirdi. Yeni mədəniyyət
əvvəlkindən bəzi cəhətlərinə görə fərqlənirdi. Dorilər şimali-qərbdən olan yunanlar
idi, mikenalılar Kipr adasına qaçmağa məcbur oldular. Dorilər Egey adalarında,
xüsusən Kritdə də məskunlaşdılar. Bu dövr ərzində artıq mif tarixləriniin doqmaları və
din Homer poemalarında inkişaf edirdi.
Dağlar və dəniz yunan tarixinin inkişafında xüsusən mühüm rol oynamışdı. Dağ
yerləri yunanları başqalarından ayırırdı. Bu müstəqil yunan icmalarınin kiçik ölçüsü
siyasi işlərdə onların iştirakına və unikal mədəni ifadəliliklərinə şərait yaradırdı. Dəniz
həmçinin yunan cəmiyyətinin təkamülünə təsir göstərirdi. Yunanıstan uzun məsafəli
dəniz sahilinə malik idi, onlarda saysız-hesabsız limanlar var idi. Qaranlıq əsrlər
ərzində xeyli sayda yunan materiki tərk edib, Egey dənizi ətrafına miqrasiya etdi,
onlar müxtəlif adalarda və əsasən Kiçik Asiyanın cənubi-qərb sahilində
məskunlaşdılar və bu sahil zolağı İoniya adlanmağa başladı.
B.e.ə. 900-cü ildə yaxın Afina yunan dünyasının mədəni mərkəzi kimi meydana
çıxdı. Şəhər bu vaxt yunan dünyası üşün dan şəfəqi rolunu oynaylrdı. Həmin
dövrlərdə Egey də əsl yunan dənizinə çevrildi. Şərq zərgərləri Kritə gəlib, Knossosda
məskunlaşdılar. Onlar burada qızılla, bürünclə və daşla işləyirdilər.
Homer poemalarının təsvir etdiyi şəhərlərdə müstəqil çarlıqlar yerləşirdi. Bəzi
qəhrəman kultlarının təqdim edilməsini isə Homer poemaları ilhamlandırmışdı.
B.e.ə. VI əsrə qədər hələ xəritələr meydana gəlməmişdi. Bu vaxt torpağa və
yeni resurslara ehtiyac yarandı, çünki ərzaq metaldan daha vacib idi. Yaxın ərazilərin
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coğrafiyası yunanların dənizçiliyə maraqlarını müəyyən edirdi, çünki ölkə özünün
artan əhalisini ərzaqla təmin edə bilmirdi. Dənizçilik bu problemin həllinə kömək edə
bilərdi. Aralıq dənizi məhz belə imkanları təklif etdi, makedoniyalılar da mədəniyyət
cəhətinə görə yunan idilər və onların maraqları da bir-birinə uyğun gəlirdi. Qara
dənizə keçid çətin olsa da, heç də qeyri-mümkün deyildi, şimaldakı skiflər üçün artıq
bazar rolunu oynayırdı.
Afinanın uzaq qərbində yunanları finikiyalılar qabaqlamışdılar, onlar Karfagenin
əsasını qoymuşdular. Bu vaxt yunanlar hələ İtaliyanı və Siciliyanı tədqiq edirdilər.
Aralıq dənizi dünyasının digər zonalarının məskunlaşdırılmasından əvvəlki ticarət heç
də möhkəm qaydada qurulmamışdı. Qərbdə – Cənubi İtaliyada və Siciliyada yunan
koloniyaları meydana gəldi Tacirlər Etruriyaya (indiki Toskana əyaləti) gəlib çıxdılar.
B.e.ə. VIII əsrin ortalarından Neapol sahili məskunlaşdırıldı, bura həm də yaxşı liman
olacaqdı. Sonra yunanlar Siciliyada güclü Sirakuza şəhərini saldılar. Adanın qərbi isə
finikiyalılara məxsus idi. İtaliyanın cənubunda axeyalılar heç də tək deyildilər.
Kiçik Asiyanın qərbi b.e.ə. VI əsrin ortalarında Persiyanın müdaxiləsi ilə
üzləşdikdə, bir sıra şərqi yunan dövlətləri kütləvi şəkildə qərbə mühacirət etmək
şansına bel bağlayırdılar.
Yeni şəhərlər varlanırdı və yunan dünyasının qərbində nəhəng məbədlər tikildi.
Yunanlar qərb sularında əvvəldən maraqlı idilər və bu ərazilərdə finikiyalılara qarşı
çıxırdılar. Yunan malları İspaniyaya gətirilirdi. Onlar Fransanın cənubunda Massiliya
(Marsel) şəhərini salmışdılar. Qara dəniz ətrafında da bir sıra yunan koloniyaları –
şəhərlər meydana gəldi. Onların skiflərlə əlaqələri yaranmışdı. Azov dənizinin
kənarında da yunanlar indi də həmin adı daşıyan Kerç şəhərini salmışdılar. Qara
dənizin sahilində Trabizend (Türkiyədəki indiki Trabzon) şəhərinin əsasını
qoymuşdular.
Afina öz siyasi quruluşunda xeyli islahatlara məruz qalmışdı. Əvvəlcə Klisfen
islahatları meydana gəldi. Solonun islahatları isə inqilabi xarakter daşıyırdı. Onun
islahatlarından ən mühümü borc haqqındakı hüququn islahatı idi, tarixdə bu, “yükün
çiyindən atılması” kimi tanınır. O, bütün borcları və onlara verilməli olan faizləri
qüvvədən düşmüş elan etdi və gələcəkdə borc sövdələşmələrinin bağlanmasını
qadağan etdi. Lakin o, torpaqların yenidən bölüşdürülməsini həyata keçirmədi.
Yunan–Persiya müharibəsindən əvvəl Qara dəniz yolu ilə daşınan taxıl
Yunanıstana gətirilirdi. Kritdən cənuba gedən yolla yunanlar hələ çox-çox əvvəl
Afrikanın şimalına, Liviya sahillərinə gedib çıxırdılar. Burada onlar Amon kultu ilə
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tanış olmuşdular və o yunanların ehtiram bəslədiyi orakula çevrilmişdi. Allah Zevs
Ammon kimi tanındı.
Arxaik Yunanıstanda şəhər-dövlət (polis) məskunlaşma tipi meydana gəldi.
Polis suveren siyasi birlik idi. Adətən, o, təpədə yerləşirdi, istehkamlanmış mərkəzə
malik idi. Şəhər özündən asılı olan ərazi ilə əhatə olunurdu, bu ərazi kənd təsərrüfatı
üçün və otlaq kimi istifadə olunurdu. Böyük polislər isə baş şəhərə tabe olan kəndlərə
malik olurdu. Cəmiyyət aqrar tipində idi. Hər bir icma tam statuslara malik olan varlı
torpaq sahiblərindən, fermerlərdən, torpaqsız əməkçilərdən və sənətkarlardan ibarət
idi. Güclü birlik ailə idi.
Hər bir polisin vətəndaşları həmçinin irsi qaydada birliklərə bölünürdü, onlar
tayfa mənasındakı file adlanırdı. Üç siyasi institut mövcud idi, bunlar çar, şura və yaşlı
kişi vətəndaşlardan ibarət olan məclis idi.

Arxaik Yunanıstanda tiraniyalar

İctimai hakimiyyətdə bəzi proseslər tiranların meydana gəlməsinə səbəb oldu.
Tiran və tiraniya sözləri heç də istismar rolunu nəzərdə tutmurdu. Mahiyyətcə
tiraniya öz şəhərlərində hökmranlıq etmək üçün və nəzarəti ələ keçirən rəsmi iddia
ilə başlanmışdı. Əslində, tiranın heç bir vəzifəsi yox idi və tiran şəhər qanunlarını və
institutlarını dəyişdirə bilmirdi, sadəcə qeyri-rəsmi qanuni aliliyə malik idi.
Sparta iki ilk çara malik idi. Sonralar Roma çarlıq quruluşundan respublikaya
çevrildikdə spartalıların təcrübəsindən istifadə edərək, dövləti idarə etmək üçün iki
konsul seçirdi. Çar, şura və məclis hər bir yunan dövləti üçün adəti nümunə idi.
Sparta isə daha böyük orqana – 5 nəfərdən ibarət eforlara malik idi. Onlar məclis
yığıncaqlarına sədrlik edir, məsələnin həllinə təsir göstərə bilirdilər.
B.e.ə. VI əsrdə Solon Afinada varlılar və kasıblar arasındakı güclü antoqonizmin
mövcudluğundan danışırdı. O, 594-cü ildə arxont idi və qanun yazırdı. O, torpağı
quldarlıqda saxlayan «sərhəd daşlarını» uzaqlaşdırdı, əvvəllər sahibinin şıltaqlığından
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titrəyən adamları azad etdi. Solonun islahatına qədər Afina adətlərinə görə onlar
torpağı varlı torpaq sahibləri üçün becərir və məhsulun altıda birini onlara verirdi.
Solon həmçinin adamları məhsulun «altıda bir hissəsini» verməkdən də azad etdi. O,
torpaq sahiblərindən asılı adamları tam azad etdi, hər hansı bir səbəbə görə asılılıq
statusunu ləğv etdi, onlar tam azad vətəndaşlara çevrildilər.
Klisfenə gəldikdə, onun böyük islahatı 500-lər şurasını tətbiq etməsi idi. Hər bir
tliba Şuraya 50 üzv göndərirdi. Klisfen cəza tədbiri kimi ostrakizmi tətbiq etməyə
başladı. Bu cəzanın verilməsi üçün 6 min nəfərin səs verməsi tələb olunurdu. Daha
çox səs verilən çəxs on illiyə Attikanı tərk etməli idi, lakin həmin adamın mülkiyyətinə
toxunulmurdu.
Yunan polisləri, adətən, kiçik olurdu. Onların arasında aparıcı rol oynayanlar
Sparta, Afina və Fiva idi.
B.e.ə. VI əsrdə Persiya çarı Böyük Kirin Lidiyanı işğal etməsi ionluların və digər
şərq yunanlarının tabe edilməsinə gətirib çıxaracaqdı. Persiyalılar onlara tamamilə
yad idilər və paytaxtları da iki aylıq səfərdən çox olan bir məsafədə idi. Onlar yerli
tiranların nəzarətinə arxalanırdılar, belə idarəçilik isə yunanlar üçün anoxronizm idi.
Ona görə də ionlular üsyan qaldırdılar.
B.e.ə. 490-cı ildə persiyalılar Egey sahillərinə ikinci dəfə qüvvə göndərdilər.
Xainlər onlara qapını acdıqda, əhali qul edildi. Persiyalılar Marafon buxtasında sahilə
çıxdılar. Yunan generallarından daha dinamiki olan Miltiadın ayağa qaldırdığı
afinalılar düşməni Marafon düzənliyində qarşılamağı qərara aldılar. Afinalılar
həlledici döyüşdə say tərkibi iki dəfə çox olan persiyalılar üzərində qələbə çaldılar. Bu
qələbədən sonrakı onillkdə Afinanın güclü siyasi rəqibləri meydana gəldi. Miltiad isə
sonrakı ili başqa bir ekspedisiyaya başçılıq edəndə, məğlub olduğuna görə ona elan
edilmiş ölüm hökmü yumşaldılıb, ağır cərimə ilə əvəz edildi, lakin bundan bir az sonra
o, öldü.
Femistokl isə Persiyanın böyüyən təhlükəsindən agah olduğundan xalqı
inandırdı ki, pulu triyerlər qayırmağa sərf etmək lazımdır. Onun yeni Afina donanması
persiyalıları dəf etməkdə həlledici faktorlardan biri oldu.
Sonralar Persiyanın daha iri ekspedisiyası Yunanıstanı işğal etməli idi. Kiçik
yunan ordusu Fermopildə dayanmışdı, oradakı dağla dəniz arasındakı dar keçidi
əlində saxlayırdı. Buradakı uğursuzluq Yunanıstanın şimalını itirmək demək idi. Afina
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evakuasiya edilmişdi, ancaq az sayda bir qüvvə saxlanmışdı ki, Akropolu müdafiə
etsin.
Fermopil keçidində persiyalıların 200 minlik ordusunun yolunu 1400 adam
kəsmişdi. Onların tərkibindəki yunanlar çıxıb getdikdə, burada 300 spartalı qalmışdı,
onlara çar Leonid başçılıq edirdi. Spartalılar nəhəng düşmən ordusu tərəfindən məhv
ediləcəklərinə şübhə etmirdilər. Lakin onlar geri çəkilmək barədə də düşünmürdülər .
Onların hamısı həmin gün düşmənin ox yağışı altında həlak oldu, lakin tarixin çox
şərəfli bir səhifəsini yazdı. Min illər keçsə də, onların qəhrəmanlığı unudulmur və
bəşəriyyət yeri gəldikcə bu döyüşçülərin dəlisov igidliyini himn qaydasında vəsf edir.
Yunan donanması Salamin adasında dayanmışdı, dar sularda vuruşmaqla, qalib
gələcəyinə ümid edirdi. Persiya çarı Kserks qərbdəki boğazı bağlamışdı. Yunanlar
Salamində tam qələbə çaldılar və Kserks öz donanmasını geri çəkməli oldu.
Kserks ordusu ilə quruda həlledici döyüş Plateyada getdi. Persiya generalı
Maradoni səhər tezdən hücuma keçdi və asan qələbə çalacağını gözləyirdi. Lakin
yunanların Spata qanadı döyüşün nəticəsini həll etdi. Maradoni öldürüldü, Persiya
ordusunun qalıqları qaçmağa başladı. Salamindən sonra yunanlar böyük qələbə
çaldılar. Bu qələbə İoniyada üsyanın geniş yayılması üçün siqnal oldu.
Sonralar Afina ilə Sparta arasında münaqişə baş verdi. Afinalılar Peloponnes
sahilində limanları tutmağa cəhd edərkən məğlub oldular.

Perikl demokratiyası və imperializm

B.e.ə. V əsrin ortalarında Afina yunan dövlətlərinin Liqasını imperiyaya
çevirməkdə uğur qazandı. Bu vaxt aparıcı Afina siyasətçisi və generalı Perikl orduya
götürüldü. Peloponnes ordusu Afina qarnizonunu darmadağın etdi. Perikl
spartalıların geri çəkilməsi barədə danışıqların aparılmasına nail oldu. Afina
imperiyası Sparta tərəfindən tanındı.
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Periklin büstü

Perikl Afina demokratiyası və mədəniyyətinin keyfiyyətində ağıla gələn bütün
ideyaları birləşdirdi və bundan Afina məbədlərinin tikilməsi üçün istifadə olundu.
Əvvəlkilərdən fərqli olaraq Periklin tikdirdiyi məbədlər mərmərdən idi. Yeni
tikililərdən ən böyük təəssürat yardanı Parfenon idi, orada böyük heykəltəraş Fidinin
yaratdığı ilahə Afinanın qızıldan və fil sümüyündən gözəl heykəli var idi. Akropolun
yamacında «Odeon» teatrı tikilmişdi. Perikl istedadlı natiq idi; məclis onun
mühakiməsini qəbul etməyə öyrənmişdi və onun aparıcı mövqeyinin ifadəsinə qulaq
asırdı. Özündən əvvəlki strateq olan Fukidid ostrakizmə məruz qaldıqdan sonra o, 15
il ərzində dalbadal general (strateq) seçilmişdi. Onun hakimiyyətinin real mənbəyi öz
şəxsi nüfuzu idi. Tarixçi Fukidid isə (o, Perikldən 40 yaş kiçik idi, b.e.ə. 455-ci ildə
anadan olmuşdu.) onun b.e.ə. 431-ci ildəki matəm çıxışı barədə geniş məlumat verir.
Bu çıxış Peloponnes müharibəsinin birinci ilində həlak olan afinalıların xatirəsinə
ehtiram əlaməti idi. Həm də bu çıxış, naminə Periklin çox iş gördüyü demokratiyanın
başlıca xüsusiyyətlərinin konturlarını xatırladırdı. Afina dünyaya geniş açılan şəhər idi,
əcnəbiləri də mehribanlıqla qarşılayardı, onlar Afina ticarətində aparıcı rol
oynayırdılar. Şəhər-dövlətdə suveren orqan məclis idi, onda hər bir vətəndaş bərabər
səsə malik idi. Mühüm siyasi məsələlər açıq havadakı yığıncaqlarda müzakirə edilirdi,
kvorumun 6 min nəfərdən ibarət olması tələb olunurdu.
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Perikl öz məşhur nitqində deyirdi: “Biz gözəlliyi heç də şıltaqlığa görə,
müdrikliyi çətinliyə dözməyə görə sevmirik, həqiqətən onları sevirik; biz var dövlətdən heç də sözdə lovğalanmaq üçün deyil, fəaliyyət üçün yaxşı bir vasitə kimi
istifadə edirik. Bizdə yoxsulluğu ehtiraf etmək ar deyildir, əksinə ondan zəhmət
hesabına çıxmamaq biabırçılıqdır”. Peloponnes döyüşündə həlak olanlar barədə isə
demişdi: “Bütün yer üzü məşhur adamların qəbri olmaq üçün xidmət edəcəkdir, bu
döyüşçülərə görə peşmançılıq hissləri çəkin, azadlığı xoşbəxtlik, igidliyi isə azadlıq
sayın və ona görə də hərbi təhlükə qarşısında acizlik göstərməyin”.

Fukidid Perikl epoxasını Afinanın qızıl dövrü kimi qiymətləndirir, keçmişinə
baxaraq deyirdi ki, «Bu demokratiya adına idi, lakin real olaraq birinci adamın
idarəetməsi idi. Perikl məclisi inandırırdı, məclis isə kütləyə məhəl qoymamaqdan
uzaq idi».
Afina vətəndaşlarının rifahı yüksək standartlar səviyyəsində idi. Perikl həm də
ambitsiyalı tikinti proqramı irəli sürmüşdü. İllik təzminat daxil olmasa, onu həyata
keçirmək də olmazdı.
Lakin Afinanın dinc və müəyyən mənada xoşbəxt həyatı uzun sürmədi və
Peloponnes müharibəsi b.e.ə. 432-ci ildə başlandı. Afina donanması həm gəmilərin
sayına görə, həm də təcrübəsinə görə əks tərəfdə vuruşanlara nisbətən daha güclü
idi. Lakin Perikl Sparta ilə həlledici döyüşdən qaçırdı. Attika tərk edildi və onun əhalisi
Afinada sığınacaq tapdı. Şəhəri Pireyə qədər olan divar qoruyurdu.
Spartanın zəif cəhəti onun donanmasında və maliyyə imkanlarında idi. Sparta
hələ də öz valyutası kimi dəmir lövhələr düzəldirdi. Onun müttəfiqləri də aqrar
dövlətlər olmaqla, kasad resurslara malik idi. Lakin Sparta ordusu sayca daha çox
tərkibə malik idi, 30 min nəfərdən ibarət olmaqla, Afinanınkından iki dəfədən də
böyük idi. Spartalılar Attikaya müdaxilə edib, onu viran qoydular. Həmin ildə daha bir
mühüm hadisə baş verdi, izafi sıx əhalisi olan şəhər kimi Afinanı taun xəstəliyi başına
götürdü, vuruşan adamların dörddə birini və daha çox proporsiyada qadınları,
uşaqları və qulları epidemiya öldürdü. Perikl komandanlıqdan azad edildi. Lakin qısa
müddətdən sonra yenidən seçilsə də, b.e.ə. 429-cu ildə öldü.
Altı il sonra atəşkəs yarandı, bu, daimi sülh bağlamaq yoluna daşın döşənməsi
demək idi. Sülh bağlandıqdan sonra da nə Spartada, nə də Afinada yenə də stabillik
yox idi.
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Müharibə ərzində Afinanın mədəni həyatı və intellektual iqlimi sürətli
dəyişikliklərə uğradı. Sofistlər nəsli meydana gəldi, onların ümumi təsirinə həm də
Sokratın təsiri əlavə olunmuşdu. Sokrat özü kasıb adam idi, qonorar tələb etmirdi,
adamları düzgün dəyərlər ruhunda tərbiyə etməyə çalışırdı. O, dövlət qarşısında
xidməti vətəndaşlıq borcu hesab edirdi. Həmin günlərin qabiliyyətli gənc adamlarının
bəzilərinə valeh olmuşdu, adamlara güclü cəsarət hissi təlqin edirdi. Onun antitezis
barədəki ehtirası ritorikaya olan marağını nümayiş etdirirdi. Tarixçi Fukidid
bütövlükdə allahlara məhəl qoymurdu, Yevripid onunla mübahisə edirdi, ancaq o,
insan davranışının kökləri ilə dərindən maraqlanmırdı. Aristotel də köhnə dəbdə olan
adam deyildi. İzah edirdi ki, faciə sadəcə köhnə dəblidir və bəzi cəhətlərini itirmişdir.
Yevripidin pyesləri real olmağa azacıq meyl edirdi, xor isə artıq iflasa uğrasa da,
bəzən sadəcə musiqi prelyudiyası xidməti göstərirdi.
Afina müharibədən sonra öz imperiyasını və yunan dünyasındakı liderliyini
itirdi. Sparta isə qan tökmək və müharibə metodları ilə öz imperiyasını təşkil etdi.
Sparta və Persiya çarları arasında müqavilə bağlandı, İoniya yunanları Persiyanın
mərhəmətinə tabe edildi. Buna baxmayaraq, Sparta İoniyadakı yunan şəhərlərini
qarət etdi. Lakin müqavilədən az sonra Sparta iflasa uğradı. Sparta heç vaxt bir daha
qüdrətli olmadı. Tarixçi Ksenofontun sözlərinə görə, spartalılar “öz zamanlarına belə
bir inam bəsləyirdilər ki, onların bütövlükdə ağalığı şərəfli olmaqla yanaşı, həm də
möhkəm qurulmuşdur”. Lakin o həm də əlavə edirdi ki, allahlar ilahi və bəşər
qanunlarına zorakılıq edən adamları unutmurlar, “kimlər ki muxtar şəhərləri tərk
etməyə and içmişlər, özlərinin birinci cəzasından əzab çəkməyə yaxınlaşırlar.”
Əgər Sparta həqiqi inkişaf yolu ilə hərəkət etsəydi, yunan dünyasının birliyinə
zərbə dəyməzdi və onun irəliləməsində fasilələr baş verməzdi. Lakin yunanlar daha
ağılsız hərəkətlərə yol verirdilər. Qədim romalıların “Kimi Yupiter məhv etmək
istəyirsə, onu ağıldan məhrum edir” zərb-məsəli yunan birliyi qayğısına
qalmayanlara birbaşa aiddir.
Persiya amilinə görə, yunanlar bir-birinə nifrət edirdilər və özlərini bu yolla
məhv edə bilərdilər. Onların Persiyaya təhlükəsi isə yalnız cüzi idi.
B.e.ə. IV əsrin ikinci rübündə Afina demokratiyası yenidən bərpa olundu.
Dağılan şəhər də 404-cü ildə bərpa edilmişdi. Artıq Sparta da süqut etmişdi və heç də
qüdrətli deyildi.
Fiva çarı Epaminond Peloponnesə girdi. Spartanın qapısına od və ölüm gətirdi.
Ksenofontun dediyi kimi, «Heç vaxt silahlı düşməni görməyən şəhər qadınları
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dözülməyən düşmənin törətdiyi yanğından qalxan tüstünü gördülər». Epaminond
həm də Afinaya çağırış şəklində özünə donanma qüvvəsi yaratdı. Fivalıların cəsarəti
hədd tanımırdı. Spartalılarla döyüşün qızğın çağında Epaminond şəhərin içərisində
öldürüldü, nəticəni həll edilməmiş şəkildə qoyub dünyadan köçdü.
Afina da artıq seçim mövqeyində deyildi, şəhər viran qalmışdı, aclıqdan və
susuzluqdan əziyyət çəkirdi. Afina öz imperiyası ilə yanaşı, illüziyalarını və
ambisiyalarını da itirdi. Şəhər bir gündən digərinə keçmək üçün yaşayırdı, maliyyəsini,
iqtisadiyyatını bərpa etməyə çalışırdı. 355-ci ildə əvvəlki 404-cü il kimi onun tarixində
yeni era açıldı. Bu, Afina imperiyasının sonu ilə əlamətdar oldu. Makedoniya isə
özünün yeni erası ilə özünə yeni üfüqlər açdı. O, yeni dövlət kimi b.e.ə. VI əsrin
başlanğıcında təşəkkül tapmışdı. Ovçuların, içki düşkünlərinin, döyüşçülərin və
kəndlilərin geridə qalmış bir ölkəsi idi. Onları yunanlar barbar kimi
qiymətləndirirdilər. Adamların zorakılığa və dəlisovluğa müraciət etməsi adi bir hal
idi. Region qızılla və gəmi qayırmaq üçün ağac materialı ilə zəngin idi. Həm də Afina
da daxil olmaqla yunan şəhərlərinə taxılın nəqli üçün bura başlıca yol idi. Lakin
afinalılar onu özlərinə düşmən etdilər. Ölkənin paytaxtı Pellaya köçürüldü və bura,
yunan şairlərini özünə cəlb edən intellektual mərkəzə çevrildi. Makedoniya endemik
sayılan böhranlardan konvulsiya etməsini dayandırdı.
B.e.ə. 399-cu ildə çar Arxelayın ölümündən sonra Makedoniya 40 il ərzində
saraydaxili qiyamlarda boğulurdu. Ölkə yeni bir təhlükədə olduqda Filippi və
Aleksandrı meydana gətirdi. Filipp öz gəncliyinin üç ilini girov kimi Fivada keçirmişdi.
Sonra taxt-tacda olan cavan qohumuna regent təyin edildi. Fərasətli, qabiliyyətli
Filipp Məclisə arxalanaraq uğur qazandı, yunanlar üzərində yeni ağalıq qurmaq üçün
ilk dövrdə yeni birlik yaratmağa nail oldu.
Filipp 23 yaşında artıq təcrübəli siyasətçi və inzibatçı idi, Makedoniya
əyalətlərini idarə edirdi. Üç ildən sonra gənc qohumunu taxt-tacdan uzaqlaşdırdı.
356-cı ildə arvadı printsessa Olimpiya ona varis ümidi verən olan uşağını - Aleksandrı
doğdu. Elə həmin ili Filipp öz regentliyini çar titulu ilə dəyişdirdi. Bu, onun ümidlərinə
və arzularına yaşıl işıq yandırdı. O, özünü bir sıra ehtiraslarına həsr etdi, bunlardan
biri ölkəsinin gələcəkdə ən böyük dövlət kimi görmək idi. O, müstəsna xarakterə
malik idi, təhsil görmüşdü, sivilizasiyalaşmışdı, ellinist olmuşdu. Yorulmaz bir adam
idi, şərabı və qadınları da sevirdi. Həm də əcnəbilərə qarşı öz lətafətindən necə
istifadə etməyi bilirdi. O, çevik diplomat bacarığına malik idi, həm də istedadlı
sərkərdə idi. Bir sözlə, liderliyin bütün keyfiyyətlərinə malik idi. Səbirli və sistemli
qaydada hərəkət etməklə o, öz problemlərini bir-birinin ardınca həll edirdi.
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Filipp özünün nəhəng çarlığının idarə olunmasını, onda yenidən qayda
yaratmaqdan başladı. Makedoniya o vaxtlar yunan dünyasında ən böyük və daha çox
əhalisi olan bir ölkə idi. Hakimiyyəti öz əlində mərkəzləşdirməklə o, Makedoniyanı,
işğal etdiyi torpaqları ellinistik etmək yolu ilə və qonşularının hesabına hətta daha
böyük dövlətə çevirdi. Ona müqavimət göstərən şəhərlər dağılırdı və onların yerində
yeniləri salınırdı. O, urbanizasiyanın aludəçisi idi, yollar tikir, kənd təsərrüfatını inkişaf
etdirməyə çalışırdı. Onun kəndliləri əla əsgərlər idi, məşq edir, intizama cəlb
edilirdilər və onlar öz baş komandanlarına tam valeh olurdular.
Filipp birinci növbədə pula ehtiyac duyurdu. Onun işğal etdiyi ərazidəki qızıl
mədəni ildə 1.000 talant pul verirdi. Orada çıxarılan qızıldan olan pullara öz adını
vermişdi, bunun üçün o, yeni pul sikkələri buraxmağa başladı və gözəl «filipplər»
onun siyasətinin bir alətinə çevrildi. O, konsessiyalar satın almaq sənətini başa düşür
və həyata keçirirdi.
Əla hazırlaşmış ordunun başında II Filipp Epirin bir hissəsini tutdu,
Makedoniyanın cənub sərhədini isə Fessaliya hesabına genişləndirdi. Qərb
sərhədində möhkəm qarantiyaya sahib olmaq üçün İlliriya çarının qızı Olimpiya ilə,
diplomatik manevr naminə evlənmişdi. Filipp həm də qərara gəldi ki. Makedoniya
dənizə çıxışa malik olmalıdır. Afina üçün həyati əhəmiyyətə malik olan bir kiçik
şəhərə hücum etdi və afinalılar özlərinin də çox qan itirəcəkləri perspektivini aydın
gördülər. Filipp şəhəri tutdu, Pidna şəhəri ilə dəyişdirməyə söz versə də, hər iki şəhəri
işğal etməyi ən düzgün qərar hesab etdi. Afinalılar müharibədən heç nə əldə edə
bilmədilər, razılığı qəbul etməli oldular. Filipp taxta əyləşən kimi qüdrətli və sıx əhalisi
olan Makedoniyanı birləşdirməyin ustasına çevrildi. Afina isə özünün patsifist siyasəti
hesabına bu proseslərə qarşı kor olaraq qalırdı. Yalnız natiq Demosfen bu vaxt
özünün siyasi karyerasına daxil olmaqla, ciddi bir təhlükənin mövcud olduğu qərarına
gəldi. O, afinalıları inandırırdı ki, “Persiya ilə sülhü qoruyub saxlasın ki, bütün
qüvvələri Makedoniyaya qarşı cəmləşdirə bilsin.” Yalnız Afina Makedoniyanı
dayandıra bilərdi, afinalılar isə hər gün şimaldan gəlmiş artan təhlükə ilə, ancaq öz
regionunun taxılla təchizatının əhəmiyyətini nəzərə alaraq, qarşı-qarşıya
durmayacaqdı.
Filipp Afinaya müdaxilə şansını gözləməli oldu. O, Üçüncü Müqəddəs müharibə
adlanan hadisəni bəhanə kimi istifadə etdi. Guya o, qəzəblənmiş allahın hüquqlarını
müdafiə edir. Bu, canavarı qoyun yatağına cummağa cəlb etdi, 354-cü ildə Filipp
Olimp dağının ətəyindəki Mefon şəhərini tutdu. Afinada Demosfen hiss etdi ki, bu,
Makedoniyadan olan təhlükəli cazibə qüvvəsidir. Filipp birinci döyüşdə məğlub olsa
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da, ləngimədən qisas aldı və Fessaliya onun hökmranlığı altına keçdi. Fiva isə onun
tərəfini saxlayırdı. Makedoniya Afina əleyhinə hər şeydən istifadə edirdi, siyasətçiləri
və adamları bir-birinin əleyhinə qızışdırırdı. Bu vaxt Demosfenlə Filipp arasında böyük
duel getdi, lakin bu duelin şərtləri bərabər xarakter daşımırdı. Çünki Filipp öz
ordusuna, diplomatiyasına, məqsədləri və qərarları üzərində nəzarətinin köməyinə
bel bağlayırdı. Demosfenin isə yeganə silahı onun bəlağətli nitqi idi, lakin həm də qatı
müxalifləri ilə əhatə olunmuşdu. Ən pisi isə o idi ki, onların hamısı elə onun öz
həmvətənləri idi.
Afinada generallar erası öz yerini natiqlər erasına vermişdi. Onlardan Esxin kimi
bəziləri Filipp tərəfindən satın alınmışdı, digərlərini isə, təhlükəni görmək imkanını
arzulamayan və xalqın rəğbəti ilə oynayan İsokrat müdafiə edirdi.
Sonrakı niyyətlər ən azı o adamlara aydın idi ki, onlar onu görmək istəyirdilər.
Filipp Fessaliyanı anneksiya etdi və Fermopil qarşısına çıxdı. Bu cəld hərəkət
Yunanıstanda bir zərbə təsiri bağışladı. Lakin Filipp hələ meyvənin yetişmədiyini
gördü. O, geri çəkildi, səbirlə yaxşı imkanın gəlməsini gözlədi. O, Afinanın təsirini yoxa
çıxarmaq məqsədi güdən danışıqlara başladı. Əllərinin sərbəst olduğunu görüb,
üzünü yeni qurbanına tərəf çevirdi. Afina ilə saziş bağladı. Demosfen özünün birinci
«Filippika»sında (b.e.ə. 351-ci il) bu müqaviləni atəşə tutdu. Filipp Makiavelli
üslubunda hərəkət edərək, Evbeyada qiyamı qızışdırdı. Afinanın göndərdiyi üç
ekspedisiya 348-ci ildə təslim oldu. Filipp müqavimət göstərilməsinə son qoymaq
üçün sakinləri qul olmaq üçün satdı, 32 şəhəri dağıtdı və həmin əraziləri
Makedoniyanın tərkibinə daxil etdi. Makedoniyanı dayandırmağa Afinanın gücü yox
idi, ümidini yalnız öz dəniz qüvvələrinə bağlayırdı.
Afina Pellaya elçi göndərdi, iki rəqib – Esxin və Demosfen bu siyasətə qarşı
çıxdı. Afina səfirləri Makedoniya paytaxtında bir ay yarım qaldılar. Filipp özünün və
müttəfiqlərinin adından sülh müqaviləsini imzaladı. Onun siyasi aliliyi Yunanıstanın
dünyəvi və dini hakimiyyətinin gözündə möhkəmləndi.
Filippin öz diplomatiyasına və ordusuna borclu olan zəfəri onun şimali və
mərkəzi Yunanıstanda baş hökmran olmasın əminlik yaratdı. Afinada da onun
müttəfiqləri çoxaldı. Ritorika müəllimi olan İsokrat onda bütün Yunanıstanı
birləşdirməyə qadir olan və onları Persiya çarına qarşı böyük səlib yürüşünə
aparmağa başçılıq edəcək, taleyin bəxş etdiyi bir adamı gördü. Baxmayaraq ki, bu
vaxt Persiyanın Afinaya təhlükəsinin mövcudluğuna son qoyulmuşdu.
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Beləliklə, Afina və Filipp sülh bağladılar, hətta müttəfiqlərə də çevrildilər. Filipp
isə hələlik özünün bütün Yunanıstanın ali ağasına çevrilmək barədəki ambitsiyasını
udurdu: bütün Yunanıstanda isə artıq ona müxalif olan bir şəhər belə yox idi.
Demosfen axırıncı iki «Filippika»sını nəşr etdirdi.
B.e.ə. 339-cu ildə Dördüncü Müqəddəs Müharibədə Filipp sövdələşməni qəbul
etdi. Lakin afinalılar panikaya düşmüşdülər. Filipp Attika yaxınlığında, qısa müddətdə
Afinanın divarları qarşısında dayanacaqdı. Beotiya düzənliyində müttəfiq
qoşunlarının Makedoniya falanqasının darmadağın etməsi ilə yunan azadlığına son
qoyuldu, Filipp Yunanıstan üzərində hökmran oldu. Afina çox asan şəkildə tutuldu.
Lakin Filipp Afina sivilizasiyasına borclu olduğuna görə işğal etdiyi şəhərə yüngül
şərtlər bəxş etməklə, ehtiram göstərdi. Afinalılar öz donanmalarını saxladılar.
Limanları da azad olaraq qalırdı. Əgər Afina Esxinə qulaq assaydı, vuruşsuz qaydada
alçaldılacaqdı. Demosfenlə birlikdə bu hadisə, işğalçının hörmətini qazandı. Filipp bir
daha barbardan daha çox yunan olduğunu göstərdi. Filipp öz qələbəsindən sonra da
dayanmaq istəmirdi. Afinanın və Mərkəzi Yunanıstanın ağası kimi o, Evbeyanı işğal
etdi və sonra Peloponnesin üstünə düşdü, vuruşmadan orada öz iradəsini həyata
keçirdi. Yunanıstan onun ayaqlarına yıxıldı.
Filipp Korinfdə bütün Yunanıstan nümayəndələrinin iştirakı ilə yığıncaq keçirdi.
337-ci ildə «Panellinist» liqasının mövcudluğu meydana gəldi. Beləliklə, Filipp
İsokratın ideyasını həyata keçirdi. Makedoniya çarı bu vaxt yunanların hegemonuna
və strateqinə çevrildi. Liqaya daxil olan dövlətlər muxtar dövlətlər elan olundular.
Onlar təzminat ödəyir, federal orduya və donanmaya əsgər göndərməyə də borclu
idilər. O vaxtdan yunanlar əleyhinə silah qaldırmaq qadağan olunmuşdu.
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Filippin portreti

Filipp məxmər əlcəklərindəki dəmir əli ilə öz ağalığını örtməkdə kifayət
dərəcədə bir diplomat istedadı nümayiş etdirirdi. O, həm də realist olmaqla, ümumi
düşmənə qarşı Asiya yunanlarını azad etmək üçün, çox müxtəlif olan adamlar
arasında bağlılığı möhkəmləndirməyin vacib olduğunu bilirdi.
Korinfdə o, barbarlara qarşı səlib yürüşü təşkil etməyi təklif etmişdi.
Makedoniya ordusu Efes şəhərini tutdu, Əhəməni imperiyasının sona yaxınlaşdığı
artıq görünürdü.
Lakin Filipp öz unikal qələbələrində taleyin hökmünü nəzərə almırdı. 336-cı ildə
onun 48 yaşı var idi, möhtəşəm bir bayram keçirəndə, qızı Kleopatra ilə Epir çarının
toyunu təşkil etmişdi. Bu vaxt o, qatilin xəncər zərbəsindən yerə yıxıldı. Filipp öldü,
lakin Ellinizm sağ qalmaq şansına malik oldu. İsokratın və Demosfenin ölkəsində də
bu ideya sönmədi və Filippin oğlu və varisi gənc Aleksandrın ürəyini riqqətə gətirdi.
Aleksandrın bu vaxt 20 yaşı var idi. 18 yaşında o, Xeroneyada döyüşdə olmuşdu və 13
yaşı olarkən Filipp Aristoteli onun müəllimi təyin etmişdi. Aristotelin şagirdi Şərqi
ellinləşdirməli idi.

B.e.ə. IV əsrdə yunan mədəniyyəti və cəmiyyəti

Filipp yunan şəhərlərini birləşdirdikdən sonra onların qələbələri heç vaxt
kəsilmədi, lakin sülh də əmələ gətirə bilmədi. Müharibədən qaliblər və məğlub
olanlar da bərabər şəkildə əzab çəkirdilər. Müharibədən qayıdan adamlar kotan
arxasında işləməkdən imtina edirdi, onların həyat tərzi də təhlükə vəd edirdi,
soyğunçuluqla məşğul olmağa meyil edirdilər.
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Filipp öz heykəllərini allahların heykəllərinin yanında qoydurmuşdu və
fikirləşirdi ki, yunanlar Olimpiya müqəddəs məkanında onun da heykəlinə sitayiş
edəcəklər. Aleksandr isə öz valideynlərinin ilahi mənşəli olduqlarına inandığından,
hökmdarın kultunu yaratdı və tələb etdi ki, belə bir qayda qəbul edilsin ki, o, hələ
sağlığında allah olacaqdır.
Yunan rəngkarlığı və heykəltəraşlığı inkişaf və axtarışlar yolu ilə gedirdi.
Rəssamlar könülün hərəkətini izah etmək üslubunu seçirdilər, sifətin ifadəliliyini
göstərmək yolların axtarırdılar. Heykəltəraş Praksitel isə daha sentimental olmaqla,
gülüşün şirinliyini dolayı yolla izah etmək istəyirdi. Qadın bədənini bütünlüklə çılpaq
göstərməyə cəsarət edirdi, hətta ilahələri də bu şəkildə təsvir edirdi. Arxitekturada
isə yenilik olduqca çox idi. Teatrlar çoxalırdı və daş oturacaqlar Sirakuzada meydana
çıxdı, sonralar Filippin və Aleksandrın hesabına Olimpiya yeni tikililərlə zənginləşdi.
İoniyada hər yerdə məbədlər tikilir və ya yenidən qurulurdu. Dünyanın Yeddi
möcüzəsindən ikisi – Efesdəki Artemida məbədi və Halikarnasdakı nəhəng Mavzoley
bu dövrdə yaradılmışdı.

Praksitelin Afrodita heykəli
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Ədəbiyyatda isə Afina rəssamlıqdan daha çox yunan dünyasının böyük paytaxtı
olaraq qalırdı. Afinadan olmayan yazıçılar dərs almaq üçün oraya gəlirdilər. Afina
siyasi rejimi də kimisə təqlid etməmək nümunəsini təklif edirdi. Teatr, poeziya iflasa
uğradıqda, nəsrə yol açılırdı. Əvvəlki əsr, həqiqətən də, faciəni, komediyanı şərəfə
mindirən parlaq tarixi görmüşdü.
Natiqliyə gəldikdə, İsokrat və Demosfen bir-birinə əks qütblərdə dururdu.
Makedoniya idarəçiliyi barədə onların mübahisələri davam edirdi.
Fəlsəfə sahəsində isə Sokratın b.e.ə. 399-cu ildə ölümü, elmlə daha yaxından
məşğul olmaq üçün Platonu aktiv siyasətdən uzaqlaşdırdı. O, səyahət edirdi ki, taxttacda filosofun olduğu ideal rejimi kəşf etməyə cəhd göstərsin. 387-ci ildə Siciliyadan
qayıtdıqdan sonra o, siyasi elmlər mənbəyi olan Akademiyanın əsasını qoydu. Sokrat
Platonu ləyaqətin reallığına inandırmışdı. O düşünürdü ki, dünya sadəcə illüziyadır.
Lakin Platon Sokratdan daha uzağa və yuxarı getdi. Eyni vaxtda mistik və realistik
olmaqla, o, Yeni Akademiyanın və neoplatonizmin atası di. Platonun dialektika
metodu isə Sokratdan gəlmişdi. Həmin vaxt onun ən məşhur şagirdi Aristotel idi.
Aristotel Platondan az lətafətə malik idi. Platon ideyanın yüksək yolunu açdısa,
Aristotel onun faktiki Yer səthindəki yolunu açdı. Ancaq hər ikisi bütöv bir məsələni –
vahid, müqayisə olunmayan və dərin bir məsələni həll edirdilər.
Aristotel Aleksandrın müəllimi olduğundan, sonra da Makedoniyada yaşadı,
Asiyaya da səfər edə bildi. O, b.e.ə. 335-ci ildə Afinada litsey kimi tanınan məktəbin
əsasını qoydu, məktəb həm də «Peripatetik» adlanırdı. Günorta vaxtı oxunan
mühazirələr ictimai xarakter daşıyırdı.
Aristotel Platondan öz realizminə görə fərqlənirdi, necə ki, axırıncı da
idealizminə görə özünü Sokratdan fərqləndirirdi. Aristotel belə qənaətə gəlmişdi ki,
ləyaqət düşünüldüyünün içərisindədir, necə ki teatrda faciəyə tamaşa edərkən öz
ehtirasını təmizləməklə həzz alırsan. Lakin mənəvi cəhətdən yaranan bir varlıq kimi
olmamışdan əvvəl insan siyasi heyvan idi və bütün qabiliyyətlərdən birincisi də məhz
siyasi qabiliyyətdir.
Etikada Aristotel öz realizminə görə Platondan fərqli di. Yunanlar tezliklə
gördülər ki, Aristotelin gənc şagirdi Aleksandr ensiklopedik axtarışlarını məlum olan
dünyanın hədlərindəki işğalları ilə əvəz etdi, tabe edilmiş bəşəriyyətdə tarazlıq və
qayda yaratdı.
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Böyük Aleksandrın işğalları

B.e.ə. 336-cı ilin yayının əvvəllərində Makedoniya çapı II Filipp öz qatilinin
bıçaq zərbəsi ilə yıxılıqda, Yunanıstanda sevinc partlayışı baş verdi, axı Filipp onların
milli düşməni olmuşdu. Afinalılar inana bilərdilər ki, atasının izi ilə getmək üçün varis
Aleksandr çox cavandır. Onlar bilirdilər ki, o, Yunanıstana gətirilmiş və Aristotel
tərəfindən tərbiyə olunmuşdu. O, Xeroneya döyüşü vaxtı atasının tərəfindən
vuruşanda ehtirasla Homerin, Pindarın, Herodot və Yevripidin əsərlərini öyrənmişdi.
Afinalılar güman edə bilərdilər ki, onun ensiklopedik biliyi ruhun xüsusiyyətlərinə
doğru birbaşa hərəkət etməyi mümkün etməlidir.
Aleksandr atasından irs kimi müharibə aparmaq zövqünü götürmüşdü, lakin
Homerdən və Herodotdan özünə müharibə barədə ibrətamiz dərslər çıxarmışdı, həm
də Asiya barbarlarına qarşı aparılacaq böyük mübarizənin nümunələrini görmüşdü.
O, həmçinin natiqlərin məsləhətlərinə qulaq asmışdı. Bilirdi ki, yunanlar uzun müddət
ərzində öz mübahisələrinin barbar çarın vasitəsilə həll edilməsinə imkan vermişdilər.
Atası ona yol göstərmişdi, Filipp Makedoniyanın ağalığı altında ümumi harmoniyaya
nail olmaq məqsədilə Korinf Liqasını yaratmışdı. 337-ci ilin yazında artıq Persiyaya
qarşı böyük qisas müharibəsi ideyası ona hakim kəsilmişdi. Filipp bu yolla birliyi
möhkəmləndirmək istəyirdi.
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Böyük Aleksandrın portreti

Aleksandr Filippin proqramını götürüb, onu həyata keçirdi. Asiyada müharibəni
başlamaqla, Filipp yunanlar üzərində öz suveren hakimiyyətini bərqərar etmək
məqsədini seçmişdi. Aleksandr isə şöhrət və işğal naminə öz iştahını daha da
gücləndirirdi. Lakin o, həm də özünün arxasında möhkəm sülhə əmin olmalı idi.
Cavanlığına baxmayaraq, o, yunanları qorxudurdu. Fermopil üzərində ən azı göydəki
şimşək kimi parlayan Leonidin ruhundan ilham alırdı.
Persiya çarı Aleksandrın atasının və özünün siyasətini yoxlamaq üçü elçilər və
qızıl göndərdi, çünki belə bir şayiə yayılmışdı ki, Aleksandr İlliriya döyüşündə həlak
olmuşdur. Lakin özünün sağ-salamat olduğunu göstərmək üçün Aleksandr vaxtı
itirmədi. O, gözlənilmədən Yunanıstana bir başgicəlləndrici hücum etdi, 12 günə
Fivanın divarları qarşısında dayandı. Şəhər təslim oldu. Qadınlar və uşaqlar daxil
olmaqla, bütün sakinlər qırğına məruz qaldı və ya qul olmaq üçün satıldılar. Cəza çox
qəddar xarakter daşıyırdı. Aleksandrın özü də tövbə etdi. O özü qırğından dəhşətə
gəlmişdi. Ancaq terror səmərəsini göstərdi, yunanlar gördülər ki, bu cavan adamdan
heç də asanlıqla yaxa qurtarmaq mümkün olmayacaqdır.
Bu vaxt Aleksandr artıq üzünü Asiyaya tərəf çevirə bilərdi. O, barbar Şərqi ilə
sivilizasiyalı Qərb arasında körpü qurmağı planlaşdırırdı. 334-cü ilin yazında o, 30 min
piyada və 5 min süvaridən ibarət kiçik, lakin yaxşı hazırlanmış ordu ilə Hellospont
boğazını keçdi. Arxada onun narahat olan anası Olimpiya qalmışdı.

Persiya imperiyasının işğalı (334–330-cu illər)

Bəzi tarixçilər Aleksandrın Avropadan Asiyaya keçməsi barədə müxtəlif fikirlər
söyləyir, hətta təhriflərə də yol verirlər. O, sadəcə Persiya müharibələrini təkrar
etmək istəyirdimi, İoniya yunan şəhərlərini Persiya boyunduruğundan azad etmək
məqsədini güdürdümü, yaxud Ellinizmin faydasını Şərqə göstərmək istəyirdimi? Onun
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ideyaları isə bütün bunlardan böyük idi. O, özündən razı olan bu diplomatiyanın
müdaxiləsinə son qoymaq üçün Persiyanı darmadağın etməli idi. Dünyanın
hədlərində Makedoniyanın oyun oynaması üçün vaxt artıq gəlib çatmışdı. O, öz
sinəsində Homerin qəhrəmanlarına xas olan kimi ürəyinin döyündüyünü hiss edirdi.
O, «İliada»nı həyata, reallığa gətirmək istəyirdi. Axı Mikena çarı Aqamemnon da
yunan ittifaqını düzəldib, Asiyaya keçmiş, Kiçik Asiyadakı qüdrətli şəhər-dövlət olan
Troyanı – İlionu qəsb etmiş və viran qoymuşdu.
Nəhayət, Aleksandr Hellospontu keçdi, Axillesin sərdabəsi üzərində qurban
mərasimi keçirdi. Onu özünün əcdadı hesab edirdi və sonra persiyalılar üzərinə
sürətli bir hücum etdi. 334-cü ildə Qranik çayının sahillərində, heç bir döyüş planı
olmadan Persiya çarının köməkçiləri üzərində parlaq qələbə çaldı. Barbar
torpaqlarında əldə etdiyi qənimətləri Afinaya göndərdi ki, Parfenonda cəmlənsin və
Akropolu daha da bəzəsin. Troya regionunda yunanları çar boyunduruğundan azad
etdi və çarın satraplarının onların üzərinə qoyduqları bütün vergiləri ləğv etdi. Bir
neçə ay ərzində Homerin bardlarında vəsf olunan böyük şairin ana yurdunu işğal etdi.
Lidiya paytaxtı Sardıda sakinlər üçün olan qədim (Böyük Kirə qədərki) qanunları
bərpa etdi. Efesdə rəqib fraksiyaları sakitləşdirdi və oradakı Yeddi Möcüzədən biri
olan Artemida məbədini yenidən tikmək üçün (məbədi 356-cı ildə, Aleksandrın
anadan olduğu həmin gecədə Herostrat yandırmışdı) lazım olan vəsaiti verdi. Şimali
Frigiyaya qayıdıb, paytaxt Qordi şəhərinə çatdı, bu şəhər Suzaya gedən yolun üstünə
idi, məşhur Qordi düyününü (ilgəyini) qılıncla kəsdi. Əfsanəyə görə, bu, ona Asiya
üzərində hökmran olmağı, imperiya yaratmağı vəd edirdi.
Sonra Aleksandr cənuba tərəf hərəkət edib, Persiyanın Aralıq dənizi ilə
əlaqələrini kəsdi. O, Hellospontdan Nil çayına qədər olan ərazinin hamısını tutmaq
istəyirdi, həmin torpaqlarda o, işğalçı qəsbkar kimi deyil, xilaskar olacaqdı. Çünki o,
mərhəmətli qaydada hərəkət etməyə üstünlük verirdi. Yalnız mərhəmət fayda
verməyəndə, artıq gücə əl atmalı olurdu.
333-cü ildə o, Suriya ərazisinə girdi və noyabr ayındakı İssa döyüşündə çar
Daranı məğlub etdi. III Dara qaçmaqla canını qurtardı və Babilə çatdı, lakin o, öz
hərəmxanasını və ailəsini tərk etməli olmuşdu. Aleksandr əsirlərinə hörmətlə
yanaşdı, çariça dustaq kimi düşərgədə öləndə o, yüksək matəm keçirilməsi barədə
göstəriş verdi. Elə təsəvvür yaranırdı ki, Dara tam məğlub olmuş kimi, öz taxt-tacını
Makedoniyaya vərəsə kimi vermişdir.
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Aleksandr öz yolu ilə gedirdi. Babili götürmək əvəzinə o, imperiyanı iki hissəyə
– şimala və cənuba – böldü, onun dəniz qüvvələrinin məhv etmək əmrini verdi. Sidon
ona öz qapılarını açdı, Tir isə bir neçə aydan sonra təslim oldu. Aleksandr onu
öldürmək məqsədini güdən qatilin bıçaq zərbəsindən qurtara bildi və Qəzzəni tutdu.
332–331-ci illərin qışında Misir, heç bir zərbəyə məruz qalmadan onun əlinə keçdi və
misirlilər fatehi xilaskar kimi qarşıladı. O, Memfisdə qurban verilməsini təklif etdi,
Aleksandriya şəhərinin əsasını qoydu. Bu şəhər Ellinizm mədəniyyətinin beşiyinə
çevrildi. Şimali Afrikadan keçib, Karfagenə doğru irəlilədi.
Aleksandr sonra geri dönüb Persiyanın mərkəzinə doğru getdi. 387-ci ilin oktyabrında
Qavqamelada Daranı üçüncü və həlledici döyüşdə darmadağın etdi. Bu vaxt artıq o,
əsl Asiya cəbhəsində idi, Babilə gözəl bir qaydada daxil oldu. Bütöv ay ərzində
keçirilən bayramlar əsgərlərə dincəlməyə və şadlanmağa imkan verdi. Əhəməni
imperiyası öz sonluğuna çatdı. Aleksandrın yeni imperiyası isə Qərblə Şərqi
birləşdirməyə can atırdı. Ekbatanda sığınacaq tapan Daranın arxasınca düşmək
əvəzinə o, Suzaya tərəf irəlilədi, bu şəhər də ona öz qapılarını açdı.
Hesiodun “Bülbül və quzğun” təmsinində deyilir ki quzğun çaynağında bülbülü
götürüb aparanda, o səs salırdı. Quzğun ona dedi ki, ay bədbaxt, niyə şikayətlənirsən,
mən nə istəsəm, sənə onu edə bilərəm. Heç vaxt ozündən güclü ilə qüvvəni sınama,
sənin alçalmağına həm də dərd əlavə olunacaqdır. Qədim yunanlar həm quzğun, həm
də bülbül rolunda olmuşdular. Onlar üç dəfə Persiyanın hərbi hücumlarına məruz
qalmış, Afina yandırılmış, lakin onlar nəticədə persiyalıları məğlub etmişdilər. Spartalı
döyüşçülər düşmən saydıqları afinalıların qalası sayılan Akropolu tutmuşdular. Bu
vaxt afinalılar, ümumilikdə isə yunanlar müdafiə olunurdular. Makedoniyalı
Aleksandrın başçılığı altında isə yunanlar Aqamemnonun Troyanı məhv etməsindən
sonra ilk dəfə Asiya qitəsinə keçmiş, qüdrətli Persiya imperiyasını məğlub etmiş,
həmçinin onun tabeliyi altında olan Misiri işğal etmişdilər. Bu vaxt artıq onlar quzğun
qiyafəsində idilər. Quzğun da əbədi ömür sürə bilmir.
Yunanlarla barbarlar arasında uzun müddət davam edən düşmənçiliyə son
qoymağın rəmzi kimi Aleksandr hər şeyə əl atırdı, persiyalıların paltarını geyinirdi. O,
oyunlar keçirir, qurbanlar verirdi və əsir printessaları azad etdi, onlar Daranın anası
və qızları di. Yaşayış yeri kimi Suzanı seçdi və şəhərin sakinlərinə yunan dilini
öyrətdirirdi.
İranın içərilərinə irəliləyib, o, müqəddəs şəhərlər olan Persepolisə və
Pasarqadaya daxil oldu. Müqavimət göstərən çar satrapını cəzalandırdı və
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Perseopolisi qarətə məruz qoydu. Əsgərlərinə görünməmiş soyğunçuluqla məşğul
olmağa icazə verdi. Böyük məbləğdə pulu olan xəzinəni ələ keçirdi. Pasarqadada isə
Böyük Kirin sərdabəsinə təzim etməyə yollandı, o, Böyük Çar yerini tutmaq üçün Şərq
adətlərini öyrənməli idi, öz ordusunun bir hissəsinin isə onun bu hərəkətindən heç də
xoşu gəlmirdi.
330-cu ilin yayında o, Persepolisdə nəhəng ziyafət təşkil etdi, məclis musiqi ilə,
mahnılarla və rəqslərlə müşayiət olunurdu. Bu vaxt sərkərdə Ptolomeyin kurtizankası
Taisin təklifi ilə Persiya çarlarının sarayı oda verilib yandırıldı. Bu, vaxtilə persiyalıların
Afinanın oda vermələrinin intiqamı xarakterini daşıyırdı.
Dara taqətdən düşdüyündən özünü Baktriradakı satrap Bessə təslim etdi. Bess
özü də taxt-taca sahib olmağa can atırdı. O, bir xainin köməyi ilə Daranı öldürtdürdü.
Aleksandr bu vaxt onu xilas etməyə tələsirdi. O, düşməninin meyiti üzərində ağladı,
ona son ehtiramını göstərdi və səkkiz ay sonra Bessi əsir götürdü. Bu, Əhəmənilərin
sonu demək idi. Persiyada bu vaxt yalnız təkcə bir çar qalmışdı, o da Aleksandrın özü
idi.

330–323-cü illərdə Baktriyanın və İnd vadisinin işğalı

Dara qətlə yetirilmişdi, həyatdan getmişdi, öz qələbələrinin nəticəsi ilə bu vaxt
artıq Aleksandr çar olmaq üçün tam hüquqa yitələnmişdi. O, heç də təkcə yunanların
baş komandanı deyildi, həm də Böyük Kirin varisi kimi şahənşah idi. O, Persiyanın
saray qaydalarına özünü uyğunlaşdırdı, özü üçün hərəmxana düzəltdi və başına tiara
(tac) qoydu
Aleksandr daha uzaqlara yollandı ki, özünü allah elan etsin və yunanlardan
tələb etdi ki, onu görəndə şərqlilər kimi təzim etsinlər. Bu vaxt ona qəsd təşkil
olundu, qəsdin üstü açıldı, şübhəli bilinənlərin hamısı edam edildi. Onların arasında
hətta onun köhnə dostları da var idi.
327-ci ilin yanvarında qələbə bayramı keçirilərkən məğlub etdiyi düşməninin
qızı Roksana onun xoşuna gəldiyindən, ona evləndi. Güman edirdi ki, bu,
Yunanıstanla Asiyanın birliyinin simvolu olmaqdan daha böyükdür.
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İşğal yolunda isə heç cür dayanmaq anı yox idi. Sirrli Hindistan onu özünə cəlb
edirdi, axı o, öz əcdad allahları olan Dionisin və Heraklın ənənələrini davam etdirmək
istəyirdi.
Yunanlar Şərqə yürüş yolu açdılar. 120 min nəfərlik piyada və 15 min nəfərlik
süvari dəstəsinin başında Aleksandr böyük bir macəra yaşadı, Hindistanın ərazisi ilə
18 ay ərzində irəlilədi. Lahor racası Porun fillərinə qarşı öz taktikasını uyğunlaşdırdı,
İnd çayının sahillərində Porun müqavimətini qıra bildi.
Qanq çayı üzərindəki sol sahil ona dünyanın həddi kimi görünürdü. Lakin onun
əsgərləri tropik (musson) yağışından cana doymuşdu. Onun zabitləri vətən üçün
darıxırdılar və ordu artıq uzağa getmək istəmirdi. Fateh üçün bu, olduqca ağır bir
məsələ idi, axı o, tək özü gedə bilməzdi və digərlərinin sevincinə səbəb olan bir
qaydada geri dönmək əmrini verdi.
326-cı ilin payızında o, donanma düzəltdirdi, bu vaxt onun 2 min gəmisi var idi.
O, aldığı yaradan əziyyət çəkən bir vəziyyətdə İnd çayına çatdı, güman edirdi ki, bu
çay Nilə tökülür. Çayla okeana tərəf üzdülər. Ordunun bir hissəsi Nearxın başçılığı
altında donanmada üzməli idi. Aleksandr özünə quru marşrutu seçdi, bu yol
məhvedici Gedrosiya səhrasından keçirdi. Bu yolla getməklə o, donanma ilə əlaqə
yaradacağını düşünürdü.
Ekspedisiyadan salamat qalanlar, nəhayət, Suzada görüşdülər. Aleksandr onları
mükafatlandırmağı qərara adı, həmin vaxtdan onun siyasəti irqləri birləşdirməyə
yönəlmişdi. 324-cü ildə o, təəccüb doğuran bir kütləvi nikah mərasimi keçirdi. On min
qarışıq nikah həmin vaxt yunan əsgərləri və asiyalı qadınlar arasında baş verdi. Çarın
bütün köməkçiləri seçmə Şərq gəlinlərini qəbul etdilər. Onun özü bu vaxt Hindistanda
Roksanadan olan oğlunu itirmişdi, Daranın böyük qızı, printsessa Barsina (Stateyra)
ilə rəsmi nikahını bayram etdi.
Aleksandr yerli qoşunları, qürbətdə olmaqdan cana doymuş əsgərlərinin yerinə
qoydu, onlara yunan dilini və Makedoniya taktikalarını öyrətdirdi. Həm də bu, yeni
əsgərləri özünün köhnə qoşunlarından qalanlarla birləşdirdi. Ancaq o özü də
Yunanıstanı unutmurdu və yüksək birlik yaratmağı arzu edirdi. O, Suzada iki dekret
imzaladı. Birincisi, Afinadan başqa bütün yunan dövlətləri ümumi amnistiyaya salındı,
çünki Afinada anti-Makedoniya ruhu hələ də yaşayırdı. İkincinin əsasında isə o, özünə
ilahi şərəf göstərilməsini tələb edirdi. İstəyirdi ki, onu Zevsin oğlu, Apollonun qardaşı,
yeni Dionis kimi tanısınlar. 323-cü ildə Babildə o həm çar, həm də allah idi. Onun
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apofeozunu bayram etmək üçün bütün dünyadakı yunan şəhərləri öz
nümayəndələrini göndərmişdi.
Aleksandrın ambisiyası olduqca acgöz idi. O, yeni yürüş hazırlayırdı və təzə işğal
edəcəyi regionları öyrənirdi. Asiyadan sonra Afrika gəlməli idi. Lakin Nemezida –
intiqam ilahəsi onu gözləyrdi, onunla haqq-hesab çəkmək istəyirdi. Onun bədəni
orgiyalardan, yaralardan və müharibə sınaqlarından çox əzab çəkmişdi. Onu isitmə
tutdu, xəstəlik günbəgün şiddətləndi, qısa müddət ərzində onun yaşamaqdan
məhrum olmasının rəmzi olan kəfəni toxundu və 323-cü ilin 13 iyulunda öləri
olmayan allahı ölüm zərbəsi haqladı. Böyük hərb dühası həyatı tərk etdi, ölməzlik isə
onun özünə deyil, yalnız şöhrət simvolu olan adına nəsib oldu.
O, öz hakimiyyəti altında məlum dünyanın birləşməsini görmək üçün yaşaya
bilmədi və o, həm də dünyaya yeganə bir paytaxt vermədi. Yunanıstan daxili
münaqişələri ilə yunanların ölkəsi olaraq qalırdı. Onu Aleksandrın Avropadakı
müvəkkili və Makedoniya qubernatoru Antipatr idarə edirdi. Fateh hamını işlək və
sağlam xalq kimi saxlamaq qabiliyyətinə malik idi. Asiyanın üzərinə yeniliklər qoyulsa
da, onun əhalisi asiyalı olaraq qalırdı. O, Əhəməni inzibatçılığını qaydaya salmış və
təmizləmişdi. O, satrapiyaları yenidən təşkil etdi, onların mövcudluğunu Suriyada,
Hindistanda və Misirdə saxladı. O, vergilərin ödənilməsində qayda yaratdı. Satraplara
hərbi komandan kimi generallardan ibarət müavin verdi. Yeni sikkə buraxdırdı,
üstündə onun öz portreti var idi. Kanallar çəkilir, yolar açılırdı. Şəhər həyatı və kənd
təsərrüfatı oxşar bir qaydada inkişaf edirdi.
Ağa, çar və allah Babili öz paytaxtı kimi seçməli idi. Lakin o, Aristotelin şagirdi
olaraq qalırdı. O inanırdı ki, bu, Qərbin Şərqi maarifləndirmək tapşırığıdır. Rəssamları,
alimləri, şairləri və Afinada məktəb keçmiş yazıçıları himayə edirdi. Yunan dilinin və
sivilizasiyasının həyati gücünü təcrübədən keçirərək dünya ətrafında sayı 34 olan
Aleksandriyaların əsasını qoydu. Onlar gələcək Ellinizmin Afrika və Asiya torpağındakı
mərkəzləri olacaqdı. Misirdəki Aleksandriyadan və digər həmin addakı şəhərlərdən
hamı Homerdən bəri bütün dünyanın malik olduğu yunan sivilizasiyasına xas olan hər
şeyi öyrənmişdi.
Bu, onun gənc dühasının ali planı idi və onun ölümündən sonra uğur qazandı.
O, əmin olmaq istəyirdi ki, Ellinizm bütün nəsillərdən ötəri yaşayacaqdır. O, hətta
utopiyadan da çox uzaqlara gedirdi, fövqəltəbii Ellinizmə İsokrat da dua edirdi və
Filipp, demək olar ki, bu ideyanı mənimsəmişdi. Əgər Aleksandr ilahi hüquqla dünya
üzərində öz monarxiyasını qursaydı, bu heç də qardaşın qardaş yanında yaşaması
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olmayacaqdı. Onlar qarşılıqlı nifrətlə bir-birindən ayrılmış düşmənlər və ya irqlər
olaraq qalardı. Deyəsən, ingilis yazıçısı Redyard Kiplinq haqlı imiş ki. Yerlə Göyun
birləşməsinə inana bilər, ancaq Qərblə Şərqin birləşməsinə inanmır. Bu sadəcə
birləşmə idi, onu mexaniki birləşmə də adlandırmaq olardı və ən yaxşı yunan fikrini
Şərqin münbit torpağına tökürdü.
O, Roksanaya evləndi, öz köməkçilərinə arvad almaq üçün Şərq printsessalarını
verdi, öz əsgərlərinə isə Persiya qadınlarını verdi. İki sivilizasiya arasındakı bu nikahlar
hər iki tərəf üçün ən yaxşı elementlər bəhrəsi verəcəkdi.
33 yaşında 12 illik qalibiyyətdən sonra ölməklə Aleksandr yeni növ tarix
yaratdı, paradoksal olsa da, fateh bu ərazilərə sülh gətirdi, xalqları məcbur etdi ki,
onun idarəçiliyini qəbul etsin. Özü isə onlara yalnız yaşamaqda və özlərini
birləşdirməkdə kömək etsin.
İdeyalar dünyanı idarə edir. Aleksandr öz ideyalarını işğal etdiyi dünyaya
ötürdü. Onun hökmranlığı ilə fraksiyaların idarəçiliyinə son qoyuldu, liqalar
parçalandı, xalqlar onları qarışdırıb əridən bir qazana atıldı və irqlər bir-birinə qarışdı,
böyük adamların özünün dövrü başa çatdı.
O, yunan dünyasının sistemləşdirilməsini başa çatdırdı, Aristotelin
makedoniyalı şagirdi, yunan irsini xilas etdi, Aleksandr erası başlandı və Ellinizmin
bütün dünyaya nüfuz etməsinə şərait yaratdı.
B.e.ə. 323-276-cı illərdə Ellinistik çarlıqların qurulması baş verdi. Aleksandrın
karyerası yeni yunan dünyasının qalxmasını mümkün etdi, bu vaxt şəhər-dövlətlər
ərazi monarxiyalarına tabe olmaq rolunu oynamağa başladılar. Yunan xalqı
mədəniyyətin və siyasi təcrübənin hər bir meydanında təzə nəfəs tapdı.
Aleksandrdan Avqustun başçılığı altında Roma imperiyasının qurulmasına qədər olan
üç əsr bütöv yunan tarixindəki ən məhsuldar və nüfuzlu dövr idi.
Aleksandrın ölümündən sonra Ptolomey Misiri aldı. Antipatr Makedoniya və
Yunanıstan daxil olmaqla Avropa ərazilərinə nəzarət edirdi. Asiyada Perdikka oliqarx
və ya baş vəzir oldu. Frigiya satrapı olan Antqion Qərbi Anatoliyanı aldı, Lisimaxa isə
Frakiya düşdü. Bütün bu adamlar – Ptolomey, Antiqon, Aleksandrın şəxsi katibi olan
Evmen və Lisimax daha görkəmli adamlar olmaqla, hakimiyyət uğrunda
mübarizələrdə başlıca rol oynadılar. Antiqon Aleksandr imperiyası birliyində onun
varisi kimi ağalıq etməyə cəhd göstərdi. 319-cu ildə Antipatr öldü, oğlu Kassandr
onun yerini tutdu. Antiqon beş il ərzində Kiçik Asiyadan İrana qədər olan bütöv
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ərazidə nəzarəti ələ keçirdi. O, Kassandrı Aleksandrın anası Olimpiyanın «qatili» kimi
və onun arealını tutduğuna görə məhkum etdi və IV Aleksandrın kiçik yaşda olması
dövrü ərzində (Böyük Aleksandr rəsmi qaydada III Aleksandr idi) Kassandr Avropanın
hökmdarı olaraq qalırdı. Antiqon isə Asiyada hökmran idi. Lisimaxın Frakiyaya,
Ptolomeyin isə Misirə nəzarəti möhkəmlənmişdi. Kassandr 310-cu ilə yaxın Böyük
Aleksandrın oğlu IV Aleksandrın və onun anası Roksananın öldürülməsi barədə əmr
verdi.
Antiqon həm özü, həm də oğlu üçün çar titulu aldı. Ptolomey də «Misirin çarı»
tituluna yiyələndi. Kassandr, Lisimax və Selevk də bu qaydada hərəkət etdilər.
Selevkin isə əsas ərazisi Suriya idi.
Aleksandr nəslindən axırıncı olan Selevk Lisimaxın Asiyadakı torpaqlarını tutdu,
Avropaya keçdikdə Ptolomey tərəfindən qətlə yetirildi. Onun oğlu I Antiox artıq birgə
monarx kimi dövləti idarə edirdi. Lisimaxın və Selevkin ölümləri həm də Antiqon
Qonat üçün böyük imkanlar yaratdı.
Aleksandriyada yunan azlığı Ptolomey idarəçiliyinin əsasını yaratdı. Şəhərdə
yunnlarla yanaşı, yəhudilər və misirlilər yaşayırdı. O hətta yunan şəhəri olmasa da,
burada Ellinizm geniş dərəcədə münbit mövqeyə malik idi. Lakin sonralar Misir
ənənələri üstünlük təşkil etməyə başladı. Yunanlar imtiyazlı sinif olaraq qaldıqlarına
görə «ellin» sözü mədəni terminə çevrildi.
Selevkid torpaqları üç ayrıca zonanı – Kiçik Asiyanı (Anatoliyanı),
Mesopotamiyanı və İranı əhatə edirdi.

Ellinləşmə: Yunan şəhərləri

III Antiox Asiyanın yunan şəhərləri üzərində özünün tam suverenliyinə iddia
edirdi. Selevkidlər iki vəzifəyə malik idilər – yunan sakinlərini, torpaqların əvvəlki
ağası olan iranlılarla barışdırmaq və Xarəzmin hakimiyyətinə qarşı Şərq sərhədlərini
müdafiə etmək.
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Baktriya satrapı Diodor Selevkin zəiflədiyindən faydalanıb, ölkədə Yunan–
Makedoniya çarlığı yaratdı.
Makedoniyanın özü qeyri-münbit torpağa malik idi. Paytaxt Pella ellinist
şəhərə çevrilmişdi.
Qitədə və dənizdəki adalarda Ellinist erası yunanların təsiri altında bir sıra
dəyişiklikləri gördü. Yunanların azad olması dəfələrlə baş verirdi, bəzi qullar öz
azadlıqlarını satın alırdılar. Aleksandrın ölümündən 60 il sonra Afina müstəqil siyasət
aparmağa can atırdı. B.e.ə. II əsrdə bütün ərazilər Romaya keçdi. Makedoniya ayrıca
təzminat verən dörd respublikaya bölündü. Yunanıstan Roma işğallarından sonra
çətinliklər içərisində idi. B.e.ə. 146-cı ildə Roma sərkərdəsi Lutsi Mummi Korinfi qarət
etdi.
Pont çarı VI Mitridat Yevpator (b.e.ə. 63-cü ildə ölmüşdür) Bosporu aldıqdan
sonra öz ərazilərini xeyli genişləndirdi. Roma Ponta müdaxilə etdikdə, Mitridat 88-ci
ildə müharibə etməyi qərara aldı. Asiya Romaya qarşı nifrət mövqeyində idi. Roma
onlara ağır vergilər qoymuşdu, Mitridata isə xoş münasibət var idi. Mitridat Efesdə 80
min nəfər italyanın qırğınını təşkil etdi. Onun donanması Afinaya keçəndə, Afina da
ona qoşuldu. Sullanın ölümündən sonra romalılar onunla danışıqları kəsdilər. Roma
sərkərdəsi Lutsi Lukull onu məğlub etdi, Pontu tutdu və Asiyada yenidənqurma
apardı. Pompey Pontu yenidən tutduqdan sonra Mitridat Kolxidaya qaçdı, sonra isə
63-cü ildə Krımda özünü intihar etdi.
VIII Ptolomey öldükdən sonra Misirdə çarlıq üç oğul arasında bölündü. XIII
Ptolmeyin atası öləndə, onun 10 yaşı var idi, bacısı Kleopatra isə 17 yaşında idi və
onlar ər-arvad idilər. Faraonların öz bacıları ilə evlənməsi ənənəsi Ptolomeylər
tərəfindən də davam etdirilirdi. Nazirlər bacının əleyhinə qardaşı taxta oturtdular. Bu
vaxt Pompey Farsaldakı döyüşdə məğlub olandan sonra qaçqın kimi Misirə gəlmişdi
və orada qətlə yetirildi. Sezar oraya gələndə Kleopatra Aleksandriyaya döndü və
onun köməyini aldı. Vətəndaş müharibəsini Sezar çətinliklə yatırdı və XIII Ptolomey
47-ci ildə öldürüldü. Kleopatra taxt-taca çıxdı, özünün ikinci qardaşı XIV Ptolomeyə
ərə gedən Kleopatra Sezarın məşuqəsi kimi Romaya getdi, Sezarın 44-cü ildəki
ölümünə qədər orada qaldı. Onun Sezardan Sezarion adlı oğlu var idi.
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Kleopatranın portreti

Kleopatra Misirdə yerli elementə arxalanırdı. 41-ci ildə Şərqə hökmranlıq edən
Mark Antoni onu Tarsusa çağırdı və onların sevgi macərası başlandı. Bir il sonra
Antoni Avqustun bacısı Oktaviyaya evləndi. Lakin onun Klepoatra ilə sevgisi bərpa
olundu. 34-cü ildə Kleopatra çarlar çariçası təyin edildi, onun Sezardan olan oğlu
Sezarion isə şahənşah elan edildi. O, Antonidən də üç uşaq doğmuşdu, onlar da
satellit çarlıqların çarları təyin edilmişdilər. Lakin 31-ci ildə Oktavian Antoninin və
Misirin donanmalarını Aktsidə məğlub etdi. 30-cu ildə Oktavian Misirdə olanda
Kleopatranın özünü intihar etməsilə Ptolomey monarxiyası dağıldı və Misir həmin
vaxtdan Romanın əyalətinə çevrildi. Ellinist dünyası artıq bütünlüklə Roma
imperiyasının bir hissəsi kimi mövcud oldu.
324-cü ildə Aleksandr yunan şəhərlərində özünə sitayiş tələb etmişdi. II
Ptolomey öz mərhum atasını «Xilaskar allah» adlandırırdı, arvadının ölümündən
sonra onun da kultunu yaratdı. Başqa çarlıqlar da tezliklə onların nümunəsini təkrar
etdilər. Allah – çarlar and obyekti idi, ancaq onlara dua edilirdi.
Çarlar öz dostlarından ibarət məsləhətçi vəzifəsini daşıyan Şuralara malik
olurdu. «Qohum» ifadəsi Əhəməni mənşəli idi.
Yunan şəhərləri Ellinist monarxiyalarında fundamental rol oynayrdılar.
Aleksandrın kampaniyaları yunan sivilizasiyaları dövrünə yol açdı. Yunan dili ordunun
və bürokratiyanın dili oldu.
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Lakin yunanlarda varlı və kasıb adamların arasındakı uçurum böyüyürdü və bu
da gərginlik yaradırdı.
Ellinist dünyası mədəni dünya idi. Bu dünya səyahət üçün də yaxşı imkanlar
yaradırdı. Fəlsəfəyə əhalinin müraciət etməsi müxtəlif səviyyələrdə idi. Afina böyük
mərkəz olaraq qalırdı. Aleksandrın yürüşləri yunan dünyasının üfüqlərini
genişləndirdi və onun varisləri tədqiqatlarını daha uzağa apardılar. II Ptolomey fil
sümüyünü və filləri axtaranda Qırmızı dənizi kəşf etdi. Baktriya çarları Fərqanəni
məskunlaşdırdılar. Selevkid isə Xəzər regionunda fəal idi.
Ellinist dünyasının özündə ticarət fəallığı gözə çarpırdı. Şərqdən gələn mallar
daha yüksək qiymətlənirdi. Lakin b.e.ə. 146-cı ildən sonra Yunanıstanın süqutu
davam etdi. Bizim eranın 67-ci ilində Neron Yunanıstanı azad etmək məsələsində
canfəşanlıq göstərdi və onun bütün təzminat ödəmələrini dayandırdı. Peloponnes
Neronez adlandırıldı. Neron özü xilaskar Zevsə sitayş edirdi. Lakin onun varisi olan
Flavi imperatorları tezliklə buna son qoydular və əyalətin vergi verməsini bərpa
etdilər. 251-ci ildə Roma imperatoru Detsinin ölməsi ilə qapılar barbar müdaxilələri
üçün açıldı. Bütöv yarımada uzun müddət kiçik kəndlərin və iri malikanələrin məkanı
oldu.
Yunanıstan və Ellinizm barədə qısa düşüncələr heç də min illər ərzindəki uzun
dövrü bütünlüklə əhatə etməsə də, əsas mərhələlər barədə müəyyən təsəvvür
yaratmağa kömək edə bilər. Biz qədim yunanların bəşəriyyət qarşısındakı
xidmətlərini qiymətləndirməklə, onlar həqiqətən də, tərifə layiqdirlər, onların həyata
gətirdiyi sivilizasiyanın töhfələrinə biganə qalmamağımızı, onun beşiyi başında
duranlara minnətdarlıq hisslərimizi ifadə etməklə, yeniləşmiş dünya ilə uzaq keçmiş
zamanların əlaqəsini, azacıq da olsa, bərpa etməyə cəhd göstərdik və ifadə etdiyimiz
ehtiram əgər ünvanına çatırsa, bundan yalnız məmnunluq hissi duymaq olar. Ədalətə
xidmət isə heç vaxt öz qiymətini itirmir.

SON
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Telman Orucov
Niderlandın xoş təəssüratları
Yeniyetmə dövründə bir sovet yazıçısının möcüzə təsiri bağışlayan Niderland
barədə səfər xatirələrini oxumuşdum və bu ölkəyə, onun xalqına qarşı məndə böyük
maraq yaranmışdı. 1979-cu ildə Ağdam rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi
işləyərkən Mərkəzi Komitədən zəng vurub dedilər ki, noyabr ayında həmin ölkədə
Azərbaycan SSR günləri keçiriləcəkdir və mən ora göndəriləcək turist qrupuna rəhbər
təyin olunmuşam. Qrupa görkəmli yaradıcı ziyalılar, elm adamları və kənd təsərrüfatı
qabaqcılı daxil idi. İlk dəfə idi ki, kapitalist ölkəsinə səfər edəcəkdim, bundan xeyli
əvvəl nominal sosialist ölkəsi sayılan Yuqoslaviyada, onun xarabalıqlarında yaradılan
indiki üç dövlətdə olmuşdum. Bu məsələdə komsomol daha fəal idi, başqa ölkələrlə
fəal şəkildə turist səfərləri mübadiləsi aparırdı. Partiya işçilərinin isə bu vaxta qədər
xarici ölkələrə göndərilməsi mənə məlum deyildi.
Niderlandın özündən çox onun rəssamlarının əsərlərinə bələd idim. On illər
ərzində mütaliə etdiyim “Oqonyok” jurnalı holland, flamand rəssamları barədə geniş
məlumat verir, onların yaratdığı tabloların reproduksiyalarını çap edirdi. Ona görə də
Rembrandtın, Van Qoqun, böyük flamand rəssamı Rubensin yaradıcılığı ilə tanış
idim. “Azmış oğul”, “Arlın qırmızı üzümlükləri”, “Romalı qızın ataya sevgisi”
tabloları yaddaşıma həkk olunmuşdu. Ölkə haqqında azacıq da olsa, təsəvvürə malik
olmaq üçün Böyük Sovet Ensiklopediyasına müraciət etdim və gözlərimin önündə
bizə tanış olmayan mənzərə yarandı.
Niderland krallığı Avropanın kiçik ölkələrindən biridir. Bu ölkə həm də çox
vaxt ingilis dilindən götürülmüş Holland – Hollandiya adlanır, “çökək, oyuq ölkə”
mənasını verir. Bu ad ona orta əsrlərdə verilmiş, sonralar da, əsasən, bu adla
tanınmışdı. Lakin son illərdə Niderland hökuməti rəsmi qaydada və həmçinin
səfirliklərinin adında “Hollandiya” sözünün işlədilməsini qadağan etmişdir və dövlət
artıq yalnız öz milli adı altında fəaliyyət göstərir.
Ölkənin ərazisi 54 min kv.km-dir və ya bizim Azərbaycandan 1,5 dəfə kiçikdir.
Lakin əhalisinin sıxlığı hesabına – çünki burada seyrək əhalisi ilə seçilən dağ
silsilələri yoxdur, – ölkədə 16 milyon adam yaşayır. Ölkə Şimal dənizindən cənubda,
Belçika və Almaniya Federativ Respublikası ilə sərhəddə yerləşir. Ərazisi bütövlükdə
düzənlikdən ibarətdir, ən uca yüksəkliyinin hündürlüyü 321 metrdir.
Reyn, Maas və Şelda çaylarının Şimal dənizinə töküldüyü yerdə yerləşən
Niderlandın ərazisinin çox hissəsi dəniz səviyyəsindən aşağıdır. Bu çayların hesabına
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isə ölkə daxili suların bolluğuna malikdir. Siyasi sisteminə gəldikdə, parlamentli
monarxiyadır. Biz orada olanda kraliça Yuliana Baş Ştatlar adlanan parlamentlə
birlikdə qanunvericilik funksiyasını həyata keçirirdi.
Hollandlar xeyli dövr ərzində heç də rahat, mübarizəsiz bir həyat sürməmişlər,
ölkə ispan ağalığı altında olmuş, XIX əsrin başlanğıcında Napoleonun işğalına məruz
qalmışdır. XVI və XVII əsrlərdə holland vətənpərvərləri dəfələrlə ispanların yadelli
ağalığına qarşı, öz respublikalarını qurmaq və qorumaq üçün üsyana qalxmış,
nəhayət, onları ölkədən qovmağı bacarmışdılar. Əvvəlcə XVI əsrdə Şimaldakı yeddi
əyalətin birliyindən müstəqil Niderland Əyalətləri adlanan dövlət yaranmışdı.
Bu mübarizə həm də qəhrəmanlıq nümunələrinə malikdir. 1574-cü ildə Leyden
sakinləri əlacsızlıqdan bəndi dağıtmaqla əmələ gələn güclü daşqın vasitəsi ilə düşməni
məhv edə bilsə də, özlərindən də xeyıi sayda qurban verməli olmuşdular.
Hollandlar dünyanın naməlum ərazilərinin kəşfində də fərqlənmişlər. Qitələri
birləşdirən su yollarına nəzarətdə onlar böyük pay sahibinə çevrilmişdilər.
Niderlandın tacir gəmiləri dünyanın müxtəlif guşələrinə üzmüş, böyük bir ticarət
millətinin meydana gəlməsinin bünövrəsinin yaranmasına köməklik göstərmişdilər.
Dənizlərdə, okeanlarda sərbəst üzmək bacarığı həm də hollandlara müstəmləkələrə
yiyələnmək imkanı vermişdi. XVII əsrin əvvəllərində Asiyanın cənubi-şərqi
qurtaracağındakı əvvəllər Niderland İndoneziyası və ya Holland Şərq İndiyaları
adlanan indiki İndoneziyanı, elə həmin əsr ərzində də Cənubi Amerikadakı kiçik
Surinamı öz müstəmləkə ölkələrinə çevirmişdi. Hollandlar İndoneziyaya yeni meyvə
ağacları da gətirmişdilər. Məşhur sovet bioloqu, akademik N.İ.Vavilov qitələrə
səyahətlərinə həsr olunmuş kitabında yazdığına görə, burada küçələrin boyunca
Cənubi Amerikadan gətirilmiş manqo ağacları əkilmiş, onun ağır, daş kimi meyvələri
küçədən keçənlərə xəsarət toxundurduğundan, onları kəsdirməyə məcbur olmuşdular.
Hollandların öz müstəmləkəsində tətbiq etdikləri təkcə bu deyildi, çox sayda faydalı
şeylər də var idi.
Hollandlar XVI əsrdən, Vasko da Qamanın Cənubi Afrikanın qurtaracağından
keçməklə Hind okeanına və Hindistana gedən su yolunu kəşf etdikdən sonra
okeanlarda sərbəst üzməyə başlamış, Yaponiyaya gedib çıxmışdılar. Holland
dənizçiləri qədim finikiyalıların, karfagenlilərin və yunanların ənənələrini davam
etdirərək geniş səyahətlərə çıxa bilmişdilər. Buna görə də dənizçilikdə və
naviqasiyada başqa xalqlardan çox irəli getmişdilər. Məhz bu səbəbdən beynəlxalq
dənizçilikdə onların dillərində olan terminlər daha geniş yayılmışdır. Böyük Pyotrun
Vorenejdə ilk rus gəmilərini qayırtdırdığı vaxtdan indiyədək, rus çarı gəmi qayırma
texnologiyassını da Hollandiyada öyrənmişdi, Rusiyanın mülki və hərbi
donanmasında holland gəmiçilik və dənizçilik sözlərindən istifadə olunur. Dənizlərdə
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və okeanlarda dənizçilərin və liman işçilərinin təkrar etdikləri terminlər əslində Yeni
tarixin başlanğıcında meydana cələn qorxmaz və böyük cəsarət sahibi olan holland
dənizçilərinin fədəkarlıqlarına hörmət ifadəsi sayılmalıdır.
Elə həmin əsrdə hollandlar Xoş Ümid burnunda məskunlaşmış, holland
fermerləri olan burlar burada 1830-cu ildə ilk Bur respublikasını yaratmışdılar. XIX
əsrdə bu ərazidə almaz və qızıl tapıldığından, britaniyalılarla burlar arasında Cənubi
Afrika müharibəsi getmişdi və ərazilər Böyük Britaniyanın dominyonuna çevrilmişdi.
Sonradan isə müstəqil Cənubi Afrika Respublikası meydana gəldi. Bu ölkədə çoxluq
təşkil edən zənci əhalisi ağların irqçi siyasətindən, seqreqasiyadan, aparteiddən
əziyyət çəkmiş, qaradərili NelsonMandela hakimiyyətə gəldikdən sonra vəziyyət
əsaslı surətdə dəyişmişdi. Təəssüf ki, iyrənc irqi münasibətin mirası kimi, bu dəfə də
qaraların irqçiliyi baş qaldırmış, xeyli sayda ağ adam ölkəni tərk etməyə məcbur
olmuşdu.
Hollandiya ən böyük fəlakəti II Dünya müharibəsi illərində yaşamışdı. Natsist
Almaniyası 1940-cı ilin mayında bu neytral ölkəni işğal etmiş, hollandlar yalnız beş il
sonra əsarətdən xilas ola bilmişdilər. Müharibədən sonra Hollandiya da Böyük
Britaniya və Fransa kimi müstəmləkələrini itirməli oldu. 1949-cü ildə Niderland
İndiyaları İndoneziya Respublikası adı altında öz müstəqilliyini elan etdi. 1975-ci ildə
isə Surinam öz müstəqilliyinə nail ola bildi.
Səfərimizə gəldikdə; Moskvadan yola düşməmişdən əvvəl turizm tədbirini
təşkil elən Xarici Ölkələrlə dostluq və mədəni əlaqələr Cəmiyyətləri Şurası (rus
dilində qısa şəkildə CCOD – SSOD adlanırdı) 6 nəfəri qrupun tərkibinə daxil etdi,
onlardan biri öz işçiləri olmaqla tərcüməçilik edəcəkdi. Əslində, onların heç birinin
Azərbaycan günlərinin keçirilməsinə aidiyyəti yox idi. Şaxtalı bir payız səhəri
Şeremetyevo təyyarə meydanından Amsterdama yola düşdük. Təyyarəmiz Varşavada
yol üstü yerə enəndə, gözləmə zalında mən şahmat üzrə Dünya çempionu olmuş
Vasili Smıslovla tanış oldum. O, olduqca sadə adam təsiri bağışlayırdı, axı həm də
opera müğənnisi idi.
Amsterdamın Şhipholl təyyarə meydanında bizi SSRİ-nin Niderlandlı səfiri
V.S.Tolstikov və Niderland–SSRİ Dostluq Cəmiyyətinin rəhbər işçiləri qarşıladı.
Səfirin on ildən çox diplomat təcrübəsi var idi, ondan əvvəl isə uzun illər Leninqrad
vilayət partiya komitəsinin birinci katibi vəzifəsində işləmişdi. Səkkiz il ərzində
Çində səfir olmuş, Mədəni İnqilabın başlıca “qəhrəmanları” olan Xunveybinlərin
səfirlik binası qarşısındakı aramsız təhqiramiz qışqırıqları və təbil zərbəsindən
yaranan gurultu altında yaşamalı və işləməli olmuş, bu ağır mənəvi sınağa dözməli
olmuşdu. İndiki iş yeri Haaqada olan səfir burada xunveybinlərlə qarşılaşmasa da,
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hollandların, hökumətin siyasətinin təsiri altında o qədər də xoş olmayan
münasibətlərinin müşahidəçisinə çevrilmişdi.
Bizi şəhərin mərkəzindəki Parkx hoteldə yerləşdirdilər. Qrupun rəhbəri və
qadın üzvü istisna olmaqla, digərləri iki nəfərlik otaqlarda yaşayırdılar.
Təəccübümüzə səbəb olan o idi ki, hər otaqda stolun üstündə ingilis dilində iri bir
kitab-Bibliya var idi, biz onu oxuya bilmirdik. On beş ildən sonra məhz Bibliyanın,
New Testament-in köməyi ilə ingilis dilini öyrəndim.
Bəzən naharlar başqa şəhərlərə səfər vaxtına düşdüyündən, əksər vaxtlarda
otelin restoranında qidalanırdıq. Uzun müddət ailəsi ilə Moskvada yaşamış, holland
kommunistinin qızı bizə bələdçilik edəcəkdi. O, yeniyetməliyini və gəncliyini sovet
paytaxtında keçirdiyindən böyük ölkəmizdəki vəziyyətlə yaxşı tanış idi. Təbliğatın
uydurmalarına baxmayaraq, sovet adamının həyat tərzini yaxından müşahidə etməklə,
onun bütün cəhətlərinə hərtərəfli maraq göstərmişdi.
Hollandiya ilə, maraqlandığımız xalqla əyani qaydada tanışlığımız başlandı.
Hollandlar olduqca zəhmətsevər, işgüzar, məqsədə çatmaq üçün hər cür əziyyətlərə
dözməyi bacaran bir xalq təsiri bağışlayırdı. Bu keyfiyyətlər təkcə ölkənin indiki
əhalisinin deyil, xalqın çox sayda nəsillərini xarakterizə edə bilərdi. XII əsrdən
başlayaraq xalqın sarsılmaz iradəsi, ayrı-ayrı şəxslərin mühəndislik qabiliyyəti,
əksəriyyətin ağır zəhməti hesabına ölkə ərazisinin 20 faizinə qədəri dəniz sularının
ağalığı məkanından qoparılmışdır. Bu proses suyun ehtiyatlı qaydada idarə
olunmasını, drenajı, kənd təsərrüfat torpaqlarının yeraltı kanallar vasitəsilə
qurudulmasını, yeraltı (torpaq) sularının tikinti meydançasından uzaqlaşdırılmasını və
onun səviyyəsinin aşağı salınmasını, həmçinin əkin torpaqlarının yararlı vəziyyətə
salınmasını əhatə edirdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu işlər daha geniş ölçüdə
XX əsrdə davam etdirilmişdi. Bəndlər və süni drenajlar vasitəsilə dənizdən alınan
sahələr məhsuldar çöllərə – polderlərə çevrilmişdir. Şimal dənizinə tərəf olan bölgədə
onun iri cənub hissəsini ayıran nəhəng bənd, demək olar ki, 20 mil uzunluğundadır.
Belə böyük zəhmətin hesabına, qum təpələrinin (dyunların) və bəndlərin
köməyi ilə ölkənin sıx əhalisinin yaşadığı ərazilərin əksər hissəsi su daşqınlarından
himayə olunmuşdur. Həqiqətən də, əgər insanın yaratdığı bəndlər – dambalar
olmasaydı, ölkə ərazisinin 38 faizini dəniz uda bilərdi. Kəndlər və malikanələr
bəndlər və drenaj kanalları ilə əhatə olunmuşdur. Məhsuldar torpaq zonasının yarısı
polderlərdən ibarətdir, onların sayı bir neçə yüzə çatır. Külək dəyirmanları o qədər də
böyük gücə malik olmasalar da, hələ köhnə dövrlərdən drenaj xidmətini həyata
keçirirlər. Bataqlıq, çay və dəniz polderləri çayların sahillərində yerləşir, onlardan
bəziləri hətta dəniz səviyyəsindən yuxarıdadır. Niderlandın özü isə dəniz
səviyyəsindən aşağıda yerləşir, bəzi zonalar hətta bu səviyyədən 6,7 m aşağıdadır.
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Bəzi ərazilər əvvəldən Reyn çayının estuarını (mənsəbini) təşkil edir, onlar
dəniz tərəfindən udulan ada ərazisinə çevrilmişdir. Bütün görülən tədbirlərə
baxmayaraq, faciələrin də qarşısını bütünlüklə almaq mümkün olmur. 1953-cü ilin
fevralında dənizdəki yaz qabarması 100 min hektar sahədə daşqın əmələ gətirməklə,
1.800 nəfərin həlak olmasına səbəb olmuşdu.
Hollandlar əsrlər boyu təbiətlə arası kəsilməyən mübarizə apardığı kimi,
yadellilərin ağalığına qarşı da ölüm-dirim savaşına girişmişdilər. Müstəqillik uğrunda
mübarizə Niderlandda güclü kök salmışdı. Milli-azadlıq hərəkatı, nəhayət, öz
arzuolunan nəticəsini vermişdi.
Hollandiyanın təbiəti rəngarəng olmadığından, faunası və florası da elə zəngin
deyildir. Faunaya insan fəaliyyəti olduqca mənfi təsir göstərmişdir. Bir sıra quşlar və
sürünənlər yoxa çıxmışdır. Bu vaxt müxtəlif balıq növləri və donuz cinsləri süni
qaydada becərilməyə başlanmışdır. Florada isə dyun bitkiləri (torpaq və su bitkiləri),
həmçinin meşədə bitən ağaclar üstünlük təşkil edir. Bəzək bitkilərinin, çiçəklərin və
ağacların becərilməsi ölkədə başlıca industriya növünə çevrilmişdir.

Hollandiyada lalə (tülpan) plantasiyaları və külək dəyirmanları
Hollandların xarakterik xüsusiyyətlərindən biri istənilən irqdən və millətdən
olan insanlara tolerant münasibət bəsləmələridir. Bu səbəbdən də ölkənin şəhərlərinə
saysız-hesabsız miqdarda qaçqınlar üz tutmuşdu. Ona görə də Niderlandı, XV əsrdə
İspaniyadan qovulmuş minlərlə yəhudi qaçqınına sığınacaq vermiş Osmanlı
imperiyası və Polşa ilə müqayisə etmək olar. Reallığı etiraf etsək, XXI əsrin son
ikinci onilliyində Türkiyə Asiya və Afrika ölkələrindən olan 3 milyondan çox
miqranta öz ərazisində sığınacaq vermiş, yaşayış vasitələri ilə təmin etmişdir. Fransız
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huqenotları, salsburqlular, İsveçrə və Portuqaliya yəhudiləri gəlib, Hollandiyada
məskunlaşmışdılar. Onlar dini və siyasi görüşlərinə görə təqib edildiklərindən öz
vətənlərini tərk etməyə məcbur olmuşdular. 1620-ci ildə “Meyflauer” gəmisində
İngiltərədən Şimali Amerikadakı Massaçusetsin Kod burnuna gələn puritanlar əvvəlcə
təqib olunduqlarına görə Hollandiyaya, Leydenə köçmüş, bir qədər sonra gənclərinin
pis təsirə məruz qalacağı qorxusundan vətənə dönsələr də, yenidən təqibdən yayınmaq
üçün naməlum qitəyə üz tutmuşdular. Bunu yeni məskəndə yaradılmış “Yeni Plimut”
koloniyasının uzun illər qubernatoru işləmiş Uilyam Bredford özünün çox maraqlı
kitabında bütün təfsilatı ilə təsvir edir.
Hollandiyaya pənah gətirənlər siyahısına həm də, əsasən, sırf iqtisadi səbəblərə
görə buraya gəlmiş çox sayda almanlar və İberiyadan kənarda yaşayan yəhudilər daxil
idi. Onlar bu ölkədə öz bacarıqlarını və əmək qabiliyyətlərini tətbiq etmək üçün
münbit şərait tapdılar. Təsadüfi deyildir ki, yəhudi zərgərlərin bolluğu hesabına
Amsterdam dünyanın brilyant mərkəzi hesab olunur. Şəhərin küçələrində restoranlar
kimi, brilyant mağazaları da olduqca çoxdur.
XX əsrdə holland-indoneziyalılar, Şərqi Hindistanda və Surinamda yaşayanlar,
həmçinin Cənubi Amerikanın bəzi bölgələrindən olan adamlar buraya gələn
immiqrantların sırasına daxil oldu. Amsterdamda gəzərkən parklara, bağlara
çıxardılmış uşaq bağçalarındakı körpələr arasında çox sayda sarı və qara irqə mənsub
olanları görmək mümkündür. Keçmiş müstəmləkələrin sakini olanlar, adətən, öz
metropoliyalarına üz tutub, orada yaşamağa üstünlük verirlər. Londonda, Bolton və ya
Viqanda hindlilərə, pakistanlılara daha çox rast gəlindiyi kimi, Amsterdamda da
indoneziyalılar, surinamlılar ora köçənlər arasında çoxluq təşkil edirlər. Miqrantlar da,
əsasən, şəhərlərdə yaşamağa üstünlük verirlər. Xidmət sahələrində ərəb qızları, milli
əmtəələr satan xırda dükanlarda isə türklər işləyirlər.
Hollandların təsərrüfat fəaliyyəti də maraqlıdır, onlar təkcə gülçülükdə deyil,
digər sahələrdə də yaxşı nəticələr qazana bilmişlər. Bu ölkədə bəslənilən inəklər
dünyada ən çox süd verən cinslər sırasına daxildir. Onlar hər otlaq hektara düşən
istehsala və orta hesabla hər inəyin süd məhsuldarlığına görə dünyada ən yüksək
göstəricilərə malik olanlar arasındadır. Ümumi süd məhsulunun 40 faizə yaxını yağ,
pendir və qatılaşdırılmış süd şəklində ixrac edilir. Ölkədə iri həcmdə yem istehsal
etmək imkanı olmadığına görə maldarlıqda istifadə olunan yemin çox hissəsi,
həmçinin adamların istehlakı üçün taxıl Kanada və Birləşmiş Ştatlardan idxal edilir.
Hollandlar qidalanmada çörəyi çox az işlədirlər, bütün il boyu soyutma təzə kartof
yeyirlər. Onlarda SSRİ-də olan kimi qışda kartof ehtiyatı saxlamaq praktikası yoxdur,
daim təzə kartof yeyilir. İstehlak edilən kartofun 1\3-i mal-qara üçün yem kimi
istifadə olunur.
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Frislandiyada “Us mem” heykəli
Tərəvəzçilik də ölkə iqtisadiyyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İstixanalarda
yetişdirilən pomidor, xiyar və soğanın xeyli hissəsi ixrac edilir. 1950-ci ildən
başlayaraq on il ərzində tərəvəz istehsalı altı dəfə artmışdır. Avropanın ümumi tərəvəz
plantasiyaları ərazisinin, demək olar ki, yarısı Hollandiyanın payına düşür. Dünya
istixanaları sahəsinin də yarısına qədəri Hollandiyaya məxsusdur. İstixanalarda həm
də meyvə istehsal edilir, bağlarda yetişdirilən almaya, armuda istixanalarda becərilən
üzüm, şaftalı, gavalı əlavə olunur. Mağazada biz tər gavalı satıldığını gördük, bu
meyvə elə bil ki, indicə budaqdan üzülmüşdü.
Niderlandlılar əsrlər ərzində gülçülüklə məşğul olmuşlar, bu sahənin inkişafı
elmi axtarışlarla, yeni sortlar icad etmək üçün geniş miqyaslı seleksiya işləri ilə və
yeni texnologiyalarla müşayiət olunur. Qazanılan müsbət təcrübədən olduqca səmərəli
istifadə olunur. Ona görə də gülçülük aparıcı təsərrüfat sahəsinə çevrilmişdir. Burada
gül növləri istehsalı sahəsində lalənin (tyulpanın) becərilməsi və ixracı daha mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Lalə plantasiyalarında çox sayda rəngdə və çalarda, müxtəlif və
bəzəkli ləçək formalarında becərilən çiçəklər qeyri-adi bir gözəllik mənzərəsi yaradır.
Elə bil ki, torpaq çox naxışlı və hüdudsuz ölçüdəki fantastik bir xalça ilə örtülmüşdür.
Hollandlar tər gülə aludədirlər, gül bayramlarında isə lalələrin ağla sığmayan bolluğu
yaranır, bu vaxt onlar özlərinə xas olan xəsisliyi də yaddan çıxarırlar. Hollandiya
laləsi dünya şöhrətinə yiyələnmişdir. Yaponiyada gözəl lalə ləklərinin ortasında, bu
gözəl varlığın ilk sahibləri olan, mədəni lalə yetişdirən hollandlara hörmət əlaməti
olaraq, Hollandiyanın rəmzinə çevrilmiş yel dəyirmanının kiçik maketi qoyulur.
Gülün tər dərilməsinə gəldikdə, bəzi xalqlar onun tez solmasını əsas götürərək süni,
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plastik kütlədən hazırlanmış gülə üstünlük verirlər. Efiopiyalılar, əsasən, süni gül
alırlar ki, o heç vaxt solmayacaqdır, yəni ki, burada əhalinin aşağı alıcılıq qabiliyyəti
də az rol oynamır.
Hollandiyada lalənin becərilməsinin öz tarixçəsi vardır. XVI əsrdə holland
səyyahı Türkiyədə olarkən, buradakı yamaclarda bitən dağ laləsinə valeh olmuşdu,
doğrudan da, onlar al-qırmızı rəngi ilə sehrli təbiət guşəsi meydana gətirirlər. Onun
soğancığını çıxardıb, öz vətəninə gətirmiş, yabanı bitkini ona qərib olan şimal
ölkəsində mədəni bitkiyə çevirmişdi. Azərbaycanda da, Şamaxı ərazisində rütubətli
yazda belə səhnələrə rast gəlinir. Onlar ləçəyinin şaquli boru şəklindəki forması və
qeyri-adi qırmızı rənginə görə adi açıq ləçəkli, ortasında iri qara dairəsi olan çöl
laləsindən fərqlənirlər. Dağ laləsi gülünün forması türk kişilərin başlarına qoyduğu
çalmanı – turbanı xatırlatdığından, holland yeni gülü də bu baş geyiminə bənzədərək
tyulpan adlandırmışdı. İngilislər isə ona tulip (tələffüzdə tyulip səslənir) deyirlər.
Hollandların mədəni lalə becərmək təcrübəsi bu gülün vətəni, sayılan Türkiyəyə də öz
təsirini göstərmişdi. Qərbləşmə əlaməti kimi burada varlılar da, kasıblar da lalə
becərməyə vurğun olmuşdular. 1717–1730-cü illərdə burada həm də avropalılara
bənzər paltar geyinməyə başlamışdılar, bu dövr isə məhz Lalə Dövrü kimi tanınır.
Hollandiyada dörd əsrdir ki, bu nəcib iş – böyük uğurla və daha geniş ölçüdə
davam etdirilir. İndiki texnologiyada soğancıqlar istehsalına böyük əhəmiyyəit
verildiyindən son çiəçəkləri biçib, torpağa tökülür ki, generasiya prosesinə görə
zəifləməməmiş və gələcək əkin üçün məhsuldarlıq səmərəliliyi yüksək olan
soğancıqlardan istifadə edilsin. Uzun müddət ərzində Hollandiya tər lalə ixracında
inhisara malik idi, XX əsrin sonunda Cənubi Amerikadakı Korlumbiya və Afrikadakı
Keniya onun qeyri-bərabər rəqibləri kimi meydana çıxdı. Çünki Hollandiya əsas
istehlakçı olan Avropa qitəsini güllə təmin etməkdə daha az yol xərci çəkməli olurdu
və fərdi alıcıya piştaxtadan satılana qədər gülün tər olmaqla saxlanması müddəti də
xeyli uzanırdı. Hələ uzaq əsrlərdən burada çiçək soğancıqlarının, dekorativ ağac və
kolların tinglərinin becərilməsi mühüm sahəyə çevrilmişdi. Gül plantasiyaları ən
müasir texnika ilə təchiz edilmiş, bu işdə təkcə fəhlələr, mühəndislər deyil, həm də
alimlər çalışırlar. Bu sahəyə diqqətin artırılması çox iri plantasiyaların meydana
gəlməsinə səbəb olmuşdur. İlboyu istehsal isə iri istixanalarda aparılır.
Hollandiyanın bu sahədəki böyük inkişafına baxmayaraq, o, heç də sırf aqrar
ölkəsi deyildir, burada sənaye də yaxşı inkişaf etmişdir. Ölkə təbii qazla zəngindir,
dünyada bu sahədə aparıcı yerlərdən birini tutur. Maşınqayırma xeyli inkişaf etmişdir.
Amsterdam hava meydanının yaxınlığında “Foker” təyyarəqayırma zavodları yerləşir.
Mən sonralar Madriddən Estramadura əyalətinin paytaxtı Badaxoza məhz bu şirkətin
istehsal etdiyi kiçik təyyarə ilə uçmuşdum.
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Yeyinti sənayesi sahəsi də mühüm əhəmiyyətə malikdir; xüsusən yağ, pendir,
süd tozu, qatılaşdırılmış süd, tərəvəz və meyvə konservlərinin istehsalı çox inkişaf
etmişdir. SSRİ-də, həmçinin Azərbaycanda adamlar sarımtıl rəngdə olan kub
şəklindəki istənilən pendiri bir qayda olaraq “holland pendiri” adlandırırdılar. Bu vaxt
onun harada istehsal edilməsinə də əhəmiyyət verilmirdi. İri heyvandarlıq və süd
sənayesi ölkəsi kimi Niderland süd məhsullarının ixracına görə dünyada birinci yeri
tutur.
Bizi xutorda yaşayan bir qoca kəndlinin özəl fermasına apardılar. Fermerin
təsərrüfatında 80 inək saxlanılırdı və onlara qoca özü, arvadı və yaşlı qızı baxırdı.
Burada nə tövlə, nə də iri həcmdə olan bir yem ehtiyatı yox idi. Yalnız doğum vaxtı
və xəstə olanda qısa müddətdə inəklər təmiz bir otaqdakı üç bağlama yerindən birinə
bağlanırdı, onlar restoranlardakı xırda təbii ehtiyacını ayaq üstə ödəmək üçün olan
yerlərə bənzəyirdi. Kiçik piramida şəklindəki ot koması isə gürcülərin özəl ot
tayalarını yada salırdı. İnəklərə elə bir qayğı da göstərilmirdi, onlar gecə-gündüz daim
yaşıl olan otlaq sahəsində otlayır və yatırdılar, mülayim qış da heyvandarlıq üçün belə
şəraitə imkan verir. Yaxşı deyirlər ki, vaxtilə balıqların üzdüyü dəniz suları indi
otlaqlara çevrilmiş və orada holland inəkləri bol-bol qidalanırlar. Süd sağımı da
səyyar aqreqatlar vasitəsilə aparılırdı və bu xammal boru ilə fermaya, pendir sexinə
axıdılırdı. Kiçik sexdə istehsal edilən dəyirmi pendir kubları əsasən turistlərə satılırdı.
Keyfiyyətə ciddi nəzarət qoyulur, ayda bir dəfə hazır məhsulun keyfiyyəti inspektor
tərəfindən yoxlanılır və onlara keyfiyyət nişanı vurulur. Qeyri-standart məhsula
ölkədə nadir hallarda rast gəlinə bilərdi. Əlbəttə, təsərrüfat rentabelli işləyir. Hər
inəkdən il ərzində 6 tondan çox süd sağılır. Təbiətin özü də heyvandarlığın
rentabelliyinə şərait yaradır, burada qışda sərt şaxtalar olmur. Bircə dəfə ölkədə–14
dərəcə şaxta olmuş və bundan yüz nəfərdən çox adam tələf olmuşdu. Böyük İqtisadi
böhran dövründə, 1930-cu illərdə ictimai işlə işsizləri təmin etmək üçün əlavə
kanallar tikilmiş, qışda onlarda su donanda konki sürmək üçün meydança-katok kimi
istifadə edilmişdir. 1960-cı illərdə holland konkisürəni hətta dünya çempionu
olmuşdu.
Hollandiya heyvandarlığı ilə SSRİ-dəki bu istehsal sahəsini müqayisə etdikdə,
bizim aşağı səviyyəli təsərrüfatçılığımız hollandlardan çox geri qaldığımızı göstərirdi.
SSRİ-də heyvandarlığın intensiv inkişafına nə qədər cəhd edilsə də, bu səylər istənilən
nəticəni vermirdi. Sərt tələbkarlıq və cəza qorxusu isə inkişaf yollarını tapmağa deyil,
rəqəmlərin şişirdilməsinə əl atmağa səbəb olurdu. Xüsusən cənub respublikalarında
yemlə təchizat, xüsusən ayaqaltı otla təminat pis vəziyyətdə idi, ciddi surətdə
çatışmırdı. Əmək bölgüsündəki istehsal sahələri arasındakı düzgün proporsiyaların
yaradılmasına fikir verilmədiyindən, bitkiçilik sahəsindəki nisbi uğurlar
heyvandarlığın yem ehtiyatı ilə təminatının daha da pisləşməsinə səbəb olurdu.
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Şəhərətrafı heyvandarlıq zonalarında isə, onlar şəhərləri təzə məhsulla təmin etmək
üçün yaradılmışdı, mal-qara məcburən izafi qarışıq yem ilə qidalandırılırdı, bu da
məhsulun maya dəyərinin xeyli artmasına səbəb olurdu. SSRİ öz tarixinin sonuna
qədər aqrar problemlərin həllində daim çətinlik çəkirdi, xüsusən heyvandarlıqda ağır
problemlərlə üzləşməli olurdu, əsaslı iş görülməsi əvəzinə palliativ tədbirlərin həyata
keçirilməsi məhsul qıtlığını aradan qaldıra bilmirdi, bu isə əhalinin sosial vəziyyətinə
də mənfi təsir göstərməmiş qalmırdı.

Rembrandtın “Azmış oğulun qayıtması” tablosu
Hollandlar təkcə təsərrüfatçılıqları ilə deyil, həm də yaradıcılıq potensialı ilə
seçilən bir xalqdır, bu, təsviri sənət sahəsində xüsusilə nəzərə çarpır. Dünyanın iri
muzeylərini holland rəngkarlığının məşhur nümunələri bəzəyir. XVI–XVII əsrlərdə
holland və flamand rəssamları öz əsərləri ilə böyük şöhrət tapmışdılar, onlar Avropa
incəsənətinə də güclü təsir göstərmişdilər. XVII əsrin böyük rəssamı Rembrandt van
Reyn və XIX əsrin sonunda istedadı gur parlamış Vinsent van Qoq dahilik zirvəsinə
yüksəlmişdilər. Rembrandtın əsərlərinə dünyanın ən məşhur muzeylərində rast
gəlmək mümkündür. Onun bir sıra tabloları Amsterdamdakı Reyksmuzeyumda
nümayiş etdirilir və hamımız onlarla böyük maraqla tanış olduq. 1999-cu ildə
dostumla birlikdə ikinci dəfə Amsterdamda olarkən bizə böyük qonaqpərvərlik
göstərən gənc holland iş adamı ilə birlikdə bu muzeydə yenidən olduq. Mən vaxtilə
Van Qoqun ayrıca muzeyində olmuşdum və müqayisə olunmayan təəssürata
yiyələnmişdim, ona görə də yenidən onun əsərlərini görmək istədim. Lakin muzey
binası təmirə dayandığından işləmirdi. Ona görə də Reyksmuzeyumda tablolara ikinci
dəfə baxmalı olduq. Muzeydə Van Qoqun iki “Şaftalı ağacı” tablosunda çiçəklərə
bürünmüş şəkildəki kiçik çətirli ağac təsvir olunurdu. Rembrandtın bir əsəri barədə
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holland dostumuzla mübahisəmiz oldu, dedim ki, rəssamın “Azmış oğul” adlı Bibliya
hadisəsinə həsr olunmuş tablosuna mən Ermitajda tamaşa etmişəm. Holland həmin
əsərin Reyksmuzeyumdə olduğunu dedi, mübahisəyə birinci mərtəbənin dəhlizində
satılan albomlara baxmağımızla son qoyuldu. Tablonun altında rəssamın və əsərin
adından sonra Leninqrad, Ermitaj muzeyi yazılmışdı. Gənc holland mübahisəsinə
görə üzrxahlıq etdi.
Ümumiyyətlə, Rembrandt çox janrlarda işləmiş, əsərlərində insan təbiətinə
yaxşı bələd olduğunu ifadə edə bilmişdi. Muzeydə daha çox tamaşaçı böyük rəssamın
“Gecə qarovul dəstəsi” tablosunun qarşısında toplaşır. Əsərdə çox sayda obrazlar, o
cümlədən müəllifin özü də təsvir olunmuşdur. Belə kütləvi marağı sonralar mən
Luvrda Leonardo da Vinçinin “Cokonda” (“Mona Liza”) portretindəki,
Mikelancelonun və Rafaelin Vatikan muzeyində nümayiş etdirilən böyük
freskalarındakı ecazkar sənət ustalığına tamaşa edənlərin sıx toplaşmasında
görmüşdüm. Vaxtilə romalılar dahi rus rəssamı Karl Bryullovun “Pompeyinin son
günü” tablosuna baxmağa bu qaydada uzun müddət ərzində axışmışdılar. Rəngkarlığa
maraq göstərənlər rəssamlıq incilərinə ilahi qüvvələrə bəslənən sitayiş qaydasında
tamaşa edir, heyranlıq göstərir, əsərdəki sirlərə bələd olmağa çalışırlar. İstər bu
“Miloşlu Venera” heykəl portreti, yaxud Mikelancelonun müqəddəs Pyotr kilsəsini
bəzəyən “Pyeta” – “Fəryad” heykəltəraşlıq kompozisiyası olsun, istərsə də fransız
rəssamı Ejen Delakruanın “Azadlıq xalqı irəli aparır” və ya rus rəssamı Aleksandr
İvanovun “Xristin zühur etməsi” adlı monumental əsərləri olsun, onlara tamaşa
edənlərdə bu sənət inciləri ən ülvi hisslər oyadır. Çünki bu əsərlərdə ideoloji təsirlər
deyil, ümumbəşəri hisslər və dəyərlər ön plana çəkilir.

Van Qoqun “Günəbaxanlar” seriyasından
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Van Qoqun Amsterdamdakı dördmərtəbəli, işıqlı muzeyində onun bir sıra sənət
inciləri, o cümlədən “Günəbaxanlar” seriyası nümayiş etdirilir. Əsərdə çiçəyin
təsvirində öz təsir gücünü tapan günəş enerjisi elə bil ki, tamaşaçının da daxili
dünyasına işıq və hərarət saçır. Onun avtoportreti isə bu böyük, həm də bədbəxt
insanın həyatda necə ağır sınaqlara dözdüyünü göz önündə canlandırır. Rembrandtın
baş çəkdiyimiz ev muzeyi isə rəssamın sadə, dəbdəbədən uzaq olan həyat tərzindən
xəbər verir. Van Qoq bütün həyatı boyu bircə tablosunu sata bilib, yalnız qardaşı
Teonun maddi yardımı ilə yaşadığı halda, indi onun əsərləri on milyonlarla yevroya
satılır. Rembrandt da elə varlı deyildi, yeganə təsəllisi öz yaradıcılığı və tablosunda
nümayiş etdirdiyi arvadı Saşkiya ilə bu evdə xoş günlər yaşaması idi. Ondan əvvəl
böyük flamand rəssamı Paul Rubens öz arvadı Yelena Fourmentin “Kiçik kürk”
əsərində hissiyyatlı obrazını yaratmışdı. Dahi italyan rəssamı Rafael də Romada
yaşadığı 12 il ərzində məşuqəsi olmuş Fornarinadan (italyan dilində “Kökə satıcısı”
deməkdir) ilhamlandığına görə onun təsvirini gələcək əsrlərə yadigar qoymuşdu.
Fransız rəssamı Enqr isə öz tablosunda Rafaellə Fornarinanı birlikdə təsvir etmişdir.
Ümumiyyətlə,böyük ustaların sevdiyi qadınlar öz məhəbbətlərinin uca qiyməti kimi
onların əsərlərində ilham pərisi timsalında yer tapmışlar və tarixə qovuşmuşlar. Ali
istedad sahibləri ilə ülvi ünsiyyətə girən qadınlar təkcə şərəfə nail olmurdular, həm də
gözləmədikləri halda sonrakı əsrlərdə də ömür sürənlərin pərəstiş mənbəyi rolunu
oynayaraq, onların müasirlərinə çevrilirdilər.
Hollandiya özünün təsviri sənət kapitalına layiqincə qiymət verir. Ölkədə
dövlətin himayəsi altında 12 muzey vardır. Haaqada yerləşən Mauritsis də
Amsterdamdakı Reyks Muzeyum – kral muzeyi kimi məşhurdur. Bu muzeylərdə Yan
van Eykin, İeoronim Bosxun, portret ustası Frans Xalsın (olduğumuz Harlem
şəhərindəki onun muzeyi rəssamın əsərləri ilə daha zəngindir), peyzaj rəssamları Yan
Vermeyerin, Salomon van Ryuzdalın tabloları nümayiş etdirilir.
Holland rəngkarlığı, mübaliğəsiz olaraq hər cür tərifə layiqdir. Bu ölkədə təsviri
sənət çox inkişaf etmişdir. Bu sözləri heykəltəraşlıq haqqında demək çətindir. Dahi
rəssamların fəaliyyəti dövründə elə bir qiymətli heykəltəraşlıq əsəri meydana
gəlməmişdi. İtaliyada isə Renessans həm rəngkarlığa, həm heykəltəraşlığa güclü təsir
göstərmiş, hər iki sahədə dünyanı heyran qoyan incilər yaradılmışdır. Dahi rəssamlar
Mikelancelo və Rafael həm də arxitekturada da öz böyük istedadlarını nümayiş etdirə
bilmişdilər. Ona görə də İtaliya həm rəngkarlıq, həm heykəltəraşlıq, həm də
arxitektura sahəsindəki dahiyanə əsərlərlə doludur. Bernininin Müqəddəs Pyotr kilsəsi
meydanını bəzəyən sütunları və onların üzərindəki heykəllər, şəhər-muzey sayılmalı
olan Venetsiyanın San Marko meydanı və ya Florensiyanın Vekkio meydanındakı
möhtəşəm binalar və heykəllər elə bil ki, gələcək nəsilləri təəccübləndirmək, öz
möcüzələrinə onların heyranlıq göstərməsi üçün yaranmışdır. Bu inciləri görən hər
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kəs İtalyan sənətinə, Renessans dahilərinə pərəstişi ilahi qüvvələrə sitayiş səviyyəsinə
qaldırır və burada heç bir səhv də yoxdur, çünki, əsrlər keçsə də, onlar tarixə
qiymətini heç də itirməyən, insan istedadının yüksəkliyini, əlçatmazlığını anlamağa
kömək edən və müqəddəslik haləsi qazanmış naxışlar vurmuşlar.
Holland teatrı və ədəbiyyatı barədə də yüksək ifadələr işlətmək haqsızlıq olardı.
Onlar rəssamların bəxş etdikləri hədiyyələrlə müqayisədə kölgələ qalırlar. Təəssüflə
qeyd etmək lazımdır ki, burada dünya tamaşaçısını və oxucusunu heyrətləndirən
tamaşalar və bədii əsərlər meydana gəlməmişdir. Nədənsə, bu istedadlı xalq
yaradıcılığın bu sahələrində öz bacarığını nümayiş etdirə bilməmişdir. Nisbətən
qiymətli sayılmalı olan bəzi əsərlər XX əsrdə yaranmışdır. II Dünya müharibəsindən
sonra Rotterdamda qoyulan “Dağılan şəhər” abidəsi ona vurulan ağır yaralar haqqında
təsəvvür yaradır. 1940-cı ildə Hitler ordusu Rotterdamı amansız bombardmana məruz
qoymaqla şəhərin arxitektura abidələrini bütünlüklə məhv etmişdi. Abidə alman
natsistlərinin vəhşiliyini bədii obrazın köməkliyi ilə əks etdirir.
Biz Amsterdamla yaxından tanış olmaq imkanı əldə etdik. Şəhəri bəzəyən çox
sayda kanallar olduqca yaxşı təsir bağışlayır. Təsadüfi deyildir ki, Amsterdamı
Şimalın Venetsiyası adlandırırlar. Lakin buranın nə San Marko meydanı, nə
qondolaları, nə Rialtosu, nə də “Ah” körpüsü vardır. Burada turistləri gəzdirən xırda
gəmilər üzür. Kanalların üstündə nazik saplardan hörülmüş pəncərə pərdəsinə
bənzəyən körpü tağları ucalır. Sudakı yaşayış barjlarında – vonbotlarda da ailələr
məskunlaşmışlar. Onlar iri həcmə malik olduqlarından yaşayış sahəsinin genişliyi ilə
seçilir. Orada yaşayanlar Çinin çaylarındakı conkolarında bütün ömürlərini sürən
ailələri xatırladırlar. Vyetnamda isə dənizlərdə də su üstündə tikilən evlərdə çox sayda
kasıblarla yanaşı, varlılar da yaşayır. Su üstündəki bu evlərdə hər cür yaşayış şəraiti
yaradılmışdır.
Kanallar, heç şübhəsiz, şəhərə gözəllik verir. Lakin ona başqa cür yanaşanlar da
vardır. Böyük fransız filosofu Volter (XVIII əsr) bir müddət Amsterdamda yaşamış,
şəhəri tərk edərkən qəzəbini ifadə etməklə demişdi: “Əlvida kanallar, qazlar və
kanalyalar (əclaflar)!” Volteri razı salmaq da çətin idi, o, sovet turisti deyildi ki,
istənilən şəraitlə razılaşsın. Prussiya kralı Böyük II Fridrix Potsamda San-Susi
sarayını tikdirdikdən sonra 1750-ci illərdə Volteri ora qonaq dəvət etmişdi. Filosof
gözəl landşaftlı parka malik olan bu möhtəşəm sarayda iki il qaldıqdan sonra kralla
sözləşmiş və çox narazı şəkildə Potsdamtı tərk etmişdi. Əgər kralın qonaqpərvərliyi
onu qane etməmişdirsə, Amsterdam bu şıltaq insanın könlünü oxşamaqda, heç
şübhəsiz, çətinlik çəkmiş olardı.
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Amsterdamda kanallar
Turist dəstəmizə respublikamızın yaradıcı ziyalıları, elm xadimləri və əmək
adamları, partiya işçiləri daxil idi. Görkəmli heykəltəraş, mərhum Tokay Məmmədov,
yazıçı Rüstəm İbrahimbəyov, tanınmış cərrah, mərhum Böyükkişi Ağayev – maraqlı
söhbətlər edirdilər. Rüstəm müəllimlə yaxından tanışlığımızın bünövrəsi qoyuldu. Bir
dəfə növbəti şəhərlərin birinə səfər edərkən arxada oturmuş yazıçı Puşkinin faciəli
həyatı barədə söhbət edirdi. Çünki Puşkinin ölümünə bais olan, bu faciənin bilavasitə
iştirakçısı Dantesin məhz Hollandiyaya da müəyyən aidiyyəti var idi.
Bəzi detalları qeyd etmədiyini görüb, mən müdaxilə etdim və 1960-cı illərin
sonunda “Oqonyok” jurnalında İlya Zilberşteynin, söhbətdə Rüstəm İbrahimbəyovun
da istifadə etdiyi seriya məqalələrinə əsaslandığından, bəzi əlavələri etməyi lazım
bildim. Məqalələrdə geniş oxucu kütləsinə məlum olmayan hadisələrə və faktlara
toxunulurdu və olduqca maraqlı, sensasiya xarakterli anlar qələmə alınmışdı. Ona
görə də bəzi cəhətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdım və Rüstəm müəllim də bu əlavələrə
diqqətlə qulaq asırdı.

A.S.Puşkinin porteti
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A.S.Puşkinin qatili olan Jorj Dantes şairin arvadı Natalya Nikolayevna
Qonçarova ilə həmyaşıd olmaqla, 1812-ciildə anadan olmuşdu. Fransadakı 1830-cu il
inqilabından qorxub, vətənini tərk etmişdi. O, 1833-cü ildə Peterburga gəlmiş, baron
Dantesin köməkliyi ilə yüksək dairələrdə dostluq əlaqələri yaratmışdı. Natalya
Nikoleevna bu vaxt öz böyük bacılarının arasında gözəlliyinə görə parlayırdı. Jorj
Dantes ona vurulmuşdu. Xarici görünüşünə görə Dantes ona Puşkindən daha uyğun
gəlirdi. Dantes doğuluşuna görə fransız hesab olunsa da, daha çox alman idi, çünki
anası da, ata nənəsi də alman olmuşdu. Lakin onu fransız kimi tanıyırdılar. Baron
Hekkern d`Antes fransız zabiti və siyasətçisi olmaqla, Rusiyada çar sarayı yanında
Hollandiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Jorj Dantes isə artıq baronun protejesi
idi, onların yaxınlığına görə Jorjun atasının razılığı ilə də Hekkern onu 1836-cı ildə
oğulluğa götürmüşdü. Bu vaxt Dantes yeganə holland zadəganı sayılırdı. Baron
Natalyanı dilə tuturdu ki, Jorjla intim yaxınlıq etsin.
Puşkinin isə çətin xarakteri var idi, onun olduqca gözəl arvadı Natalyaya
gəldikdə, o, əyalət qızı idi, çar I Nikolay da daxil olmaqla paytaxtın kübarlarının çoxu
ona vurulmuşdu. Puşkin bilirdi ki, bu məftunlardan biri də Dantesdir, lakin ilk anlarda
onların arasında hələ düşmənçilik yox idi. Natalya özündən 13 yaş böyük olan, həm
də bir qədər eybəcər görünüşlü əri Puşkini sevmirdi. Dantes də bu gözəl qadına olan
məftunluğunu gizlətmirdi, düşmənləri isə bundan istifadə edib, şairi ələ salmağa
çalışırdılar. Təhqir qaydasında onu Oğraşlar (arvadlarının aldatdıqları ərlər) Ordeninin
Baş Magistrinin müavini seçmişdilər. Bu isə Natalyanın Danteslə əlaqəsinə birbaşa
işarə idi. Dantes bu sözlərə son qoymaq üçün 10 yanvar 1937-ci ildə Natalyanın
böyük bacısı Yekaterinaya evləndi. Lakin bu da bacanaqlar arasındakı münasibətin
yoluna qoyulması üçün kifayət olmadı.
Natalya Dantesin yaxınlıq etmək barədə ona olan təklifini rədd etsə də, Puşkinə
və onun dostlarına onların romantik münasibətləri barədə çox sayda şantaj xarakterli
məlumatlar gəlirdi. Oğraş Ordenində böyük vəzifəyə seçilməsi isə şairə göndərilən
istehza dolu məktubda bildirilirdi. Puşkin bu həcvlərin müəllifliyində Dantesi ittiham
edirdi, lakin onun həqiqi müəllif olması sübut oluna bilməmişdi. Yəqin ki, şairin
düşmənləri onu qəzəbləndirmək üçün belə iyrənc vasitələrə əl atırdılar. Belələrindən
biri Puşkin tərəfindən təhqir olunduğu qənaətinə gələn kübar qız İdalya Qriqoryevna
Poletika idi. O, portuqaliyalı idi, diplomat Qriqori Stroqanovun qeyri-qanuni qızı idi,
o, isə Puşkinin anasının əmisi oğlu idi. Poletikanın əri Dantesin dostu idi. Qadının
şairə bəslədiyi nifrət hissi öz başlanğıcını evində təşkil etdiyi baldan götürmüşdü.
Puşkin adətən xanımların öz evlərində təşkil etdikləri ballara dəvət olunur, orada balın
təşkilatçısının albomuna olduqca gözəl lirik şeirlər yazırdı. Xanımlara aludəçiliyin bu
izi böyük ilhamdan xəbər verən füsunkar poeziya nümunələrində öz əksini tapırdı.
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İdaliya da evində belə bir bal keçirəndə, burada çoxlu zadəgan əsilli adamlar,
qızın rəfiqələri iştirak edirdi. Bal sahibəsi ənənəyə müvafiq olaraq qonaq kimi gəlmiş
Puşkindən albomuna şeir yazmağı xahiş etdi və şair ekspromt qaydasında xanıma
həsəd aparılacaq təriflə dolu şeir yazdı. İdaliya bundan çox məmnun oldu və sevinclə
albomu balda iştirak edən rəfiqələrinə göstərdi. Axı o, gözləmədiyi bir şərəfə nail
olmuşdu. Bir azdan sonra həmin qızların ucadan səslənən gülüşləri, qəhqəhələri
eşidildi. İdaliya bunun səbəbini soruşduqda, ona şeirin altındakı tarixə diqqət verməyi
məsləhət gördülər. Puşkin yazdıqlarının saxta, böhtan olduğunu göstərmək üçün dəqiq
tarix əvəzinə “1 aprel” sözlərini yazmışdı, bu isə açıq təhqir nümunəsi idi. İdaliya çox
qəzəbləndi və həmin andan onda şairə qarşı sarsılmaz nifrət yarandı və buna görə
intiqam alacağına and içdi.
Qız Puşkindən qisas almaq üçün hər şeyə əl atırdı, ən iyrənc böhtanları
yaymaqdan da çəkinmirdi, şairin arvadı Natalyanın çar I Nikolayın və Dantesin
məşuqəsi olması barədə dolaşan şaiyələrə əlavə güc verməyə çalışırdı. Öz mənzilini
Natalya ilə Jorjun görüş yeri olmağa verirdi. Şantajlar, həcvlər də öz mənfur işini
görürdü. Dantes də hirsini cilovlaya bilmirdi, 25 yanvar 1837-ci ildə qasid vasitəsilə
Puşkinə olduqca kobud və kəskin təhqirlə dolu məktub göndərdi. Fransa səfirliyinin
attaşesi Dantesin şairi duelə çağırmasını onun özünə çatdırdı. Artıq duelin baş tutması
zəruri idi.
27 yanvarda Peterburq yaxınlığındakı Qara çayın yanında duel getdi və Puşkin
qarın nahiyəsindən ölümcül yaralandı. Dantes isə sağ qolundan yüngülcə yara almışdı.
Dantes öz karetasını yaralı Puşkini evə çatdırmaq üçün verdi. Şair ölənə qədər
şüurunu itirməmişdi. Aqoniya vaxtı özünü güllə ilə vurub öldürmək istədi.
Yaralanandan 46 saat sonra, 29 yanvar 1837-ci ildə Puşkin öldü, Rusiyanın böyük
poeziya günəşi birdəfəlik söndü.
Hollandiyanın diplomatik elçisi baron Hekkernin oğulluğu Jorj Dantes Puşkinin
qatilinə çevrildi. Onu P.P. Lanskinin başçılıq etdiyi zabitlər məhkəməsi mühakimə
etdi və Dantes bəraət aldı. Həmin Lanski isə sonralar Puşkinin dul qadını Natalya
Nikolayevnaya evləndi.
Elə təsəvvür yaranmasın ki, bu, Puşkinin ilk dueli idi. Yox bu belə deyildi. İlk
duelə o, hələ 17 yaşı olanda öz doğma dayısı Pavel Hannibalı bir qız üstündə
çağırmışdı. Ümumilikdə o, ən azı 29 duel əhvalatında olmuşdu, qəzəbinə görə
bəzilərini özü çağırmış, digərləri isə şeirlərində səslənən təhqirə görə onun özünü
duelə çağırmışdı.
Puşkinin digər düşmənləri kimi İdaliyanın da bədnam cəhdləri nəticəsiz
qalmadı və Danteslə duel böyük şairin ölümünə səbəb oldu. Lakin İdaliyanın ona
nifrəti hətta dörd onillik sonra da soyumaq bilmirdi. Rusiyada ilk dəfə olaraq 1882-ci
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ildə Odessada Puşkinə heykəl qoyulmuşdu, qoca İdaliya heykəlin yanından keçəndə
nümayişkaranə qaydada ona tüpürmüşdü.
Puşkinin ölümünə görə tale Jorj Dantrsi də cəzalandırdı. Cəza variantı kimi onu
Rusiyadan qovdular və vətəninə qayıtdıqdan sonra o, Fransanın şimali-şərqlndə
yaşayırdı. Arvadı Yekaterina Qonçarova ona üç qız, bir oğlan doğmuşdu. Lakin o,
Rusiya barədə xatirələrə və danışmağa “tabu” qoymuşdu. Lakin böyük qızı LeoniyaŞarlotta yeniyetməlik dövründə rus dilini öyrənmiş və yaradıcılığına valeh olduğu
Puşkini özü üçün “ikonaya” çevirmişdi. Qız atasından Puşkini nəyə görə öldürdüyünü
soruşmuş və onu qatil hesab etmişdi, öz mövqeyinə görə hətta ata evini tərk etmişdi.
Buna cavab olaraq Dantes qızını ruhi xəstələr hospitalına saldırdı. Leoniya-Şarlotta
burada 28 il və ya 48 yaşında ölənə qədər qalmışdı.
Puşkin həm də böyük intellektə malik idi, F.M.Dostoyevskinin “kainat
hissiyyatı” adlandırdığı ingilis ədəbiyyatına yaxşı bələd idi. Bayronu isə olduqca çox
sevirdi. Ümumiyyətlə, o, ingilis poeziyasının güclü təsirinə məruz qalmışdı. Lirik
poeziyaya xidmət etməklə yanaşı, o, “şeytan ehtiraslarını” ifşa etməkdən də qalmırdı.
Təsadüfi deyildir ki, onu Rusiya ədəbiyyatının günc daşı adlandırırdılar. Bir şair kimi
Puşkin “öz sözləri ilə adamların ürəklərində alov yandırırdı”. Maksim Qorki Puşkinin
Rusiya tarixindəki rolunu qiymətləndirərək demişdi: “O, başlanğıcların
başlanğıcıdır”.
Bu söhbətə çoxları maraqla qulaq asırdı. Rüstəm müəllim də razılığını bildirdi
və onilliklər keçdikdən sonra o, bu hadisəni professor Rafiq Əliyevə danışıbmış.
Hollandiyadan qayıtdıqdan sonra o, məni Moskvadakı Arxitektorlar Evindəki
öz ssenarisi əsasında çəkilmiş “İstintaq” filminin premyerasına dəvət etdi. Filmin
nümayişindən sonra məni, həmçinin bir qrup kinematoqrafiya mütəxəssisi ilə birlikdə
evindəki ziyafətə dəvət etdi. Hələ o vaxtlarda R.İbrahimbəyovun Moskvanın yaradıcı
ziyalıları arasında yaxşı nüfuz sahibi olduğunu müşahidə etdim.
1980-ci illərin başlanğıcında S.Vurğun adına Rus Dram Teatrı onun
“Kaliforniyada dəfn mərasimi” pyesini tamaşaya qoymuşdu. Məni də tamaşaya
baxmağa dəvət etmişdi. Rəyimi soruşanda bildirdim ki, pyes yaxşıdır, ölkədəki çox
məsələlərə münasibətdə çılpaq bir şəkildəki allüziyalar vardır. Lakin mən ondan
şedevr əsərini gözləyirəm.
Sonralar Rüstəm müəllim Rusiya kinosunda bir ssenarist kimi böyük şöhrət
qazandı, dörd dəfə SSRİ və Rusiya Federasiyasının Dövlət mükafatına layiq görüldü.
Onun ssenarisi əsasında Nikita Mixalkovun çəkdiyi “Günəşdən usanmışlar” filmi
Oskar mükafatına layiq görüldü.
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Səfər barədə söhbəti davam etdirmək məqsədilə, Amsterdamın keçmişinə
qısaca ekskurs etmək istərdim. Bu şəhər Amstel çayının üstündəki bənddə salınan
balıqçı qəsəbəsi kimi meydana gəlmişdi. XIII əsrdə həmin yerdə indiki Dam meydanı
yerləşirdi. İndi meydanda kraliçanın iqamətgahı vardır və II Dünya müharibəsində
həlak olanların xatirəsinə həsr olunmuş abidə qoyulmuşdur. Şəhər, əsasən, XVII əsrin
əvvəllərində tikilmiş dördmərtəbəli binalardan ibarətdir, bunu binaların üstündə nəqş
edilmiş rəqəmlər göstərir.

Amsterdamda Dam meydanı
Evlərin bir xüsusiyyəti yuxarı mərtəbələrə çıxan pilləkənlərin çox dik
olmasıdır, bu yaşayış sahəsinin genişlənməsinə şərait yaradır. Bizim Hökumət Evi isə
saray əzəməti ilə tikildiyindən, pilləkənlər binanın interyerinin xeyli hissəsini tutur.
Konsert salonu yerləşən binada və “Niderland – SSRİ” dostluq cəmiyyətində olarkən
pilləkənlərin çox dikliyinin şahidi olduq.
Binalar bişmiş kərpicdən tikilmişdir və möhkəmliyini indiyədək saxlayır.
Küçələrə də daş əvəzinə bişmiş kərpic döşənmişdir və onların da yaşı binalarla
eynidir. Avtomobillər də, insanlar da bu döşəmə ilə hərəkət edir və onların təmirə
ehtiyacı da hiss olunmur. Hollandlar kərpici bir dəfə deyil, iki dəfə bişirirlər və bu
texnologiya həmin tikinti materialını əsrlərlə ömür sürmək keyfiyyətinə yiyələndirir.
Amsterdamın tarixi Hollandiyanın ümumi tarixinin bir hissəsi olduğundan,
onun haqqında daha geniş danışmaq ehtiyacı yaranır.
XVII əsrdə Birləşmiş Əyalətlərin Avropanın böyük güc mənbələrindən biri
kimi meydana çıxması Hollandiya Respublikasının qızıl dövrü hesab olunur.
Birləşmiş Əyalətlər Fransa və İngiltərə kimi Atlantik okeanı dövləti idi, bu vaxt
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Aralıq dənizi hövzəsindən siyasi və iqtisadi güc Atlantik okeanı sahili ölkələrinə
keçmişdi. XVI əsr qiyamının nəticəsi kimi yeddi şimal əyaləti 1581-ci ildə özlərini
Niderland Birləşmiş Əyalətləri adlandırmağa başladılar. Bu, müasir Hollandiya
dövlətinin özəyi idi. Yeni dövlət yalnız xeyli sonra, 1648-ci ildəki Vestfaliya sülhü ilə
rəsmi qaydada tanındı.
XVII əsrdə Hollandiya gur inkişafa nail oldu, Avropa ticarətində onun rolu bir
yük daşıyıcısı kimi xeyli böyüdü. Lakin Fransa ilə İngiltərə arasında müharibə
Hollandiya maliyyəsi və onun müharibə üçün canlı qüvvə mənbəyi olması üzərinə
ağır yük qoydu. İngilis gəmiləri hollandların kommersiya sahəsindəki alimliyinə
meydan oxumağa başladı və 1715-ci ildə Hollandiya ciddi iqtisadi tənəzzülə məruz
qaldı. Hollandlar XVII əsrdə təkcə öz vətənlərinin inkişaf etdirməklə kifayətlənməyib,
Yeni Dünyada da şəhərlər salırdılar. 1612-ci ildə burada meydana gələn Yeni
Niderlnd koloniyasının qubernatoru Hadson çayının okeana tökülən yerindəki
Manhetten adasını 1626-cı ildə hindulardan 60 quldenə satın aldı və orada Yeni
Amsterdam şəhərinin əsasını qoydu. Sonralar ingilislər şəhəri tutanda onun adını
dəyişdirib Nyu-York etdilər.

Amsterdamda velosiped sürənlər
Hollandlar Yeni Dünyanın bu hissəsində əvvəldən məskunlaşmışdılar.
Materikdəki yerdən hollandların, ona nisbətən daha yaxşı qorunan bu adaya
köçməsini, hinduların onlara qarşı tez-tez baş verən hücumları məcbur etmişdi.
Hollandlar ingilislərdən fərqlənirdilər, ingilislər məbəd ətrafındakı kompakt kəndlərdə
məskunlaşırdılar, hollandlar isə bir-birindən aralı olan xutorlarda yaşayırdılar, bu isə
hindulardan mühafizə olunmağı çətinləşdirirdi. Həm də Niderland koloniyaları
mürəkkəb milli tərkibə malik olurdu. Hollandların özlərindən başqa orada almanlar,
skandinaviyalılar, yəhudilər, ingilis puritanları olurdu. Massaçusetsdə özlərinin
Boston şəhərinin əsasını qoymuşdular. Yeni Niderland koloniyasındakı torpaq, buraya
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köçüb gələnlərə özəl mülkiyyət əsasında mənsub deyildi, onu beş il əvvəl yaradılmış
Vest-İndiya şirkətindən icarəyə götürmüşdülər. Ona görə də kolonistlər bu torpağı
özlərininki kimi qorumurdular.
XVII əsr başlayandan Amsterdam irəli çıxaraq, Avropanın maliyyə və
kommersiya paytaxtı kimi indiki Belçikada yerləşən Antverpeni əvəz etdi. Şəhər
sakinlərinin sayı 1570-ci ildəki 30 min nəfərdən, ölkənin başqa ərazilərindən gələn
qaçqın axını hesabına 40 il ərzində iki dəfə artdı. Burada üç iri kanalın tikilməsi ilə
şəhərin ərazisi az qala dörd dəfə böyüdü. Dar məsafədə bir-birindən aralı olan evlər
tikildi. Tacirlər və sənətkarlar yuxarı mərtəbələrdən öz mallarını saxlamaq üçün anbar
kimi istifadə edirdilər. Artıq 1660-cı ildə şəhərin əhalisinin sayı 200 min nəfərə çatdı.
Amsterdamın belə genişlənməsi Avropanın kommersiya və maliyyə mərkəzi
kimi onun rolunun bilavasitə böyüməsinə də borclu idi. Həm də Amsterdam tacirləri
böyük gəmi donanmasına malik idilər, onların çoxundan Şimal dənizində mənfəətli
bir iş olan siyənək balığını ovlamaq üçün istifadə olunurdu. Buradakı gəmilər
həmçinin digər ölkələrin məhsulları üçün mühüm daşıyıcı nəqliyyat idi. Hollandlar
flut adlanan iri tonnajlı və dayaz sahilə yaxınlaşa bilən gəmilər icad etmişdilər. Onlar
nəhəng miqdarda taxılı, ağac materialını və dəmiri daşımağa qadir idilər.
Amsterdam tacirləri öz yüklərini Dam meydanında boşaldırdılar, burada çəkisi
50 girvənkədən çox olan bütün mallar barədə məlumat verilir və onların keyfiyyəti
yoxlanılırdı. Buraya gətirilən malların miqdarı şəhəri tezliklə Avropanın əsas
məhsullarının çoxu üçün yol ayrıcına çevirdi. Şəhər sənayesi isə idxal olunmuş
xammalı emal edib, hazır məhsula çevirməklə, Amsterdam həm də yun parça, rafinad
şəkər və tütün məhsullarının, şüşə, pivə, kağız, kitablar, daş-qaşlar və dəri mallar üzrə
mühüm istehsalçıya çevrilmişdi.
Amsterdamın çiçəklənməsinin digər amili, onun maliyyə mərkəzi olması idi.
Ticarət gəlirləri investisiya üçün kapitalı iri miqdarda artırmağa imkan verirdi.
Amsterdam Birja Bankının yaradılması da şəhərin maliyyə sahəsindəki rolunu xeyli
gücləndirmişdi.
Amsterdam cəmiyyətinin zirvəsində çox inkişaf etmiş manufaktura sahiblərinin
və tacirlərin seçmə sayı dururdu. Var-dövləti onları şəhər hökumətinə və Hollandiya
Respublikasının Baş Ştatlarına (parlamentinə) nəzarəti həyata keçirməyə qadir edirdi.
Onlar sadə mebelləri olan və təmiz saxlanılan evlərdə yaşayırdılar. Çox tez-tez
işlədilən kəlmə “təmizlik allahlıqdan sonra gəlir” idi. Bu ifadə holland burgerlərinə,
həqiqətən, uyğun gəlirdi. Əcnəbilər çox vaxt deyirdilər ki, holland ev arvadları daim
nəyisə sürtüb təmizləyən kimi görünürlər.
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Holland qadınları milli geyimdə
İndi də şəhərdə təmizlik hökm sürür, küçələrin döşəməsi şampundan istifadə
edilməklə xüsusi maşınlar vasitəsilə yuyulur və mexaniki şotka ilə qurudulur.
Hollandların evləri özünün səliqə-sahmanı, ideal təmizliyi ilə seçilir.
Təəccübümüzə səbəb olan bir cəhət şəhərin küçələrində velosipedçilərin
çoxluğu idi. Cinsindən və yaşından asılı olmayaraq əksər kütlə velosipeddə gəzir.
Mən belə mənzərəni sonralar Pekində gördüm. Amsterdamda velosiped nəqliyyat
növüdür. Pekində isə həm də ondan ağır yükləri daşımaq üçün də istifadə olunur.
Qoca qadın və kişi də, evdar qadın da, yeniyetmə də velosipeddə yüksək sürətlə
şütüyür. Avtomobil yolu ilə səki arasında velosipedçilər üçün dar ölçüdəki yol da
mövcuddur. Amsterdam sakini hər gün şəhərdə üç mahiyyətdə hərəkət etdiyindən,
həm avtomobil sürücüləri, həm velosipedçilər, həm də piyadalar bir-birlərinə
hörmətlə yanaşır, digərlərinin hərəkətinə təhlükə törətmirlər. Şəhərin kənarındakı
qəsəbədən maşınında iş yerinə çatmaq üçün, sahibi onu şəhərin ucqarında qoyur,
çünki mərkəzdə saxlamağa yer çatışmır, sonra oradakı velosipedinə oturub, işinə
yaxın məsafəyə gəlir, orada onu qıfılla bağlamaqla saxlayıb, piyada qaydada iş yerinə
gəlir. Axşam eyni hərəkət əks qaydada və əks istiqamətdə baş verir, piyada
velosipedinin yanına, velosipeddə maşını olan yerə, nəhayət, avtomobilində evinə
gəlib çatır. Velosipedçi daim öz yolu ilə hərəkət edir, nə səkiyə, nə də avtomobil
yoluna çıxmır. Bir dəfə Qərbi Almaniyanın Lyudfishafen şəhərində axşam saat 11.00də tərcüməçi ilə küçədə gəzib söhbət edirdik. Arxadan çıqqıltı səsini eşitdik və işığın
yanıb-söndüyünü hiss etsək də, yolumuza davam edirdik. Siqnallara əhəmiyyət
vermirdik, bu, aramsız təkrar olunduqda arxaya baxdıq və velosipedçini gördük, biz
onun yoluna çıxmışdıq, o isə nə iri yola, nə də səkiyə keçmək istəmirdi, öz yolunun
azad olunmasını siqnalla tələb edirdi. Amsterdamda da bu qaydaya ciddi riayət edilir.
2020-ci ilin mayında Avropa şəhərlərinin çoxunda əhali koronavirus pandemiyasına
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sirayətlənməkdən qorxduğuna görə metro və digər ictimai nəqliyyatdan imtina edib,
velosipedlə hərəkət etməyə keçdi.
İngilislərin “Mənim evim mənim qalamdır” prinsipi bütünlüklə hollandlara da
aiddir. Ailə axşam evinin birinci mərtəbəsində olan yemək otağında şam edir,
pəncərədən,–çünki hollandlar pərdə qısa olduğundan onu aşağı salırlar – şam süfrəsi
arxasında xörək yeyən ər-arvad görünür, uşaq və ya yeniyetmə gözə dəymir.

Amsterdamda XVII əsrdə tikilmiş evlər
Köhnə evlər iki giriş qapısına malikdir, onlardan biri aşağıdakı iki mərtəbədəki
mənzildə yaşayan ailəyə məxsusdur, digəri isə yuxarıdakı iki mərtəbədə yaşayan
ailəninkidir. Yataq otağı yuxarı mərtəbədə olduğundan, aşağı mərtəbə mətbəx və
yemək otağı üçündür. Mənzillərdə beş yaşından yuxarı olan uşaqlara, cinsindən asılı
olmayaraq ayrıca otaq ayrılır, çünki onlara bir otaqda yatmağa icazə verilmir.
Çoxuşaqlı ailələrə çox da otaq lazım olduğundan, holland ailələrinin azuşaqlı
olmasının səbəblərindən biri də,yəqin ki, budur.
Ailədəki övlad 16 yaşına çatandan sonra müstəqil həyata qədəm qoyur, bu
məsələdə valideynlərin maddi vəziyyətinin də elə bir təsiri yoxdur. Onlar əmək
fəaliyyətinə başlayır, ailə qurur, yalnız sonra ali təhsil almaq barədə düşünməyə
başlayırlar. Evlənənlərə bəyin dostları, gəlinin rəfiqələri hədiyyə kimi məişət əşyaları
bağışlayır və onların əsasında ev təsərrüfatı formalaşmağa başlayır. Ata, ana
qocaldıqda isə övladların onlara baxması, qayğı göstərməsi nəzərdə tutulmur. Bizdə
olan ailə üzvləri arasındakı qarşılıqlı borc hissi, belə görünür ki, hollandlara yaddır.
Bizdə imkanlı valideynlərin öz övladlarına bahalı maşınlar, villalar alması, bu yolla
onları harınlığa öyrətməsi də, yəqin ki, hollandlara eybəcərlik nümunəsi kimi qəribə
görünərdi.
Burada valideyn də, övlad da müstəqil həyata üstünlük verir, muxtar qaydada
yaşamaq yolunu seçirlər. Ona görə də övladlarda ələbaxımlıq əhval-ruhiyyəsinin
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formalaşmasına yol verilmir. Nə övlad gənclik mərhələsinə keçdikdən sonra
valideyndən, nə də valideyn qocalanda övladından asılı olmur, bu məsələdə gileygüzar üçün də səbəb yoxa çıxır. Ailə bağları zəif olduğundan qayınana probleminin də
işartısına rast gəlinmir. Bizdə isə qayınanaya münasibət, primitiv əsərlər hesabına az
qala milli ənənələrin fəlakəti kimi qələmə verilir.
Amsterdamda ahıllar evi ilə tanışlığımız bu düşüncələrimizi bir daha
möhkəmləndirdi. Avtobusla şəhərdə hərəkət edərkən, bələdçi qadın 12 mərtəbəli bir
binanı göstərib, ahıllar evi olduğunu bildirdi və əlavə etdi ki, onun sakinləri
ömürlərinin sonluğunu qayğısız, bəlkə də, nisbətən xoşbəxtlik hissi ilə keçirirlər.
Bizim xahişimizi nəzərə alıb, bələdçi oradakı həyat tərzini öyrənməyimizə razılıq aldı
və üç gün sonra ora yollandıq.
Burada yaşayanların orta yaşı 90-dan yuxarı idi. Hər adama bir otaq ayrılır,
orada evlənən qocalara isə qoşa otaq verilir. Otağa xatirə əşyası kimi fotoşəkillərdən
əlavə heç nə gətirməyə icazə verilmir. Bura daxil olanlar var-dövlətləri ilə də
vidalaşmalı olurlar və bu sakinlər arasında tam maddi bərabərlik formalaşır. Varlı
sahibkar da, kasıb fəhlə də eyni şəraitdə yaşayır. Onlar gündə üç dəfə ümumi
yeməkxanada qidalanırlar. Yeməkxanada bizi olduqca dadlı kofeyə qonaq etdilər,
təmizliyə isə söhbət ola bilməzdi. Hər sakinə ayda cib xərci kimi 800 qulden pul
verilir, həmin dövrün məzənnəsinə görə bu, 200 dollara bərabər idi. Bu pula o, əsasən,
binanın birinci mərtəbəsində yerləşən ərzaq malları dükanından istənilən çayı, kofeni,
şirniyyatı və ya meyvəni ala bilərdi.
Binanın sakinləri övladlarının dəvəti ilə onların yanına getdikdə, orada
qalacaqları üç günlük müddət üçün onlara əlavə məbləğdə pul və ya quru ərzaq payı
verilir ki, qida ehtiyacına görə övladlarından asılı olmasınlar. Digər bir müsbət cəhət,
sakinlərin əziyyət çəkdiyi xəstəliklərin və narahatlıqların 25 adda siyahısının mövcud
olmasıdır. Hər adama bu siyahıdakı fəsadlardan uyğun gələni üzrə hər cür yardım və
qayğı göstərilir. Bəziləri paltarını sərbəst qaydada geyinib soyuna bilmir, bəzilərini
təbii ehtiyaclarını ödədikdən sonra təmizlənməsi üçün onlara lazımi kömək göstərilir.
Yuxuya gedə bilməyənlərə uşaq kimi dayə nağıl danışmaqla, onu yuxuya verir.
Sakin binada hərəkət edərkən yıxıldıqda və ya narahatlıq keçirdikdə əlindəki
ratsiyanın düyməsini basır, xidmət personalı harada olmalarından asılı olmayaraq ona
kömək etməyə tələsir, ilk özünü yetirən siqnalı ləğv edib, çətinliyi həll etməyə girişir.
Ümumiyyətlə, ahıllar evindəki şərait, sakinlərə göstərilən qayğı bizim təəccübümüzə
və heyrətimizə səbəb oldu. SSRİ sanatoriyalarında istirahət edənlərə belə, burada olan
qədər xidmət və qayğı göstərilmirdi.
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Zandamda Böyük Pyotrun heykəli
Amsterdamdan ölkənin digər şəhərlərinə gedir və axşam qaldığımız otelə
qayıdırdıq. İlk səfərimiz Zandam şəhərinə oldu. Burada Rusiya çarı Böyük I Pyotr
1697-ci ildə gəmiqayırma sənətinə yiyələnmişdi. Onun yaşadığı taxta bina təbiətin
təsiri ilə çürüməsin deyə, sarkofaq altına salınmışdı. Bu tarixi məskənin qarşısında
balta ilə dülgərlik edən çar Pyotrun miniatür, lakin bədii cəhətdən uğurlu olan və
cəlbediciliyi ilə seçilən heykəli qoyulmuşdur. Biz onun yataq otağı ilə də tanış olduq.
Burada nə çarpayı, nə də yorğan-döşək var idi. Uzun boylu Pyotr belini divara
söykəyib, ayaqlarını qabağa uzatmaqla yatarmış. Rusiya üçün Avropaya ilk dəfə
pəncərə açan bir hökmdar belə əziyyətlərə qatlaşaraq, avropalılardan çox şey
öyrənmiş, ölkəsinə dəniz donanması, Sankt-Peterburq kimi gözəl şəhər bəxş etmiş,
Rusiyada Avropa həyat tərzini yaymaq üçün qəddar üsullara əl atmış, K.Marksın
ifadəsincə deyilsə, “Barbarlığı barbar metodlarla çıxarmışdı”. Onun hərbi istedadı da
tükənməz idi, Baltika sahillərini zəbt etmiş, isveçliləri məğlub etmişdi. O, daim
Asiyaya baxan, üç əsr ərzində monqol əsarəti altında olan Rusiyanın baxışlarını əks
istiqamətə, Avropaya tərəf döndərmiş, Avrasiyada qüdrətli bir dövlətin yaranmasının
bünövrəsini qoymuşdu. “Mis atlı”da təsvir olunan böyük Pyotr təkcə altındakı atı şahə
qaldırmamışdı, o, Rusiyanı cəhalətdən, hər cür gerilikdən xilas etmək üçün bütöv
ölkəni və xalqı sivilizasiya zirvəsinə doğru irəliləməyə, qalxmağa sövq etmişdi.
Zandamdakı balaca heykəl Rusiyanın böyük hökmdarının əməllərinin miqyasına
uyğun gəlməsə də, bu əməllərin başlanğıcında çarın sənətə yiyələnmək, Rusiyanı
inkişafa çatdırmaq üçün həvəsini nümayiş etdirir.
Sonra biz Amersfort şəhərində olduq, orada dəfn edilmiş sovet əsgərlərinin
uyuduğu qəbiristanlığa baxdıq. Hər qəbirin üstündə kiçik ağ daşda əsgərin adı,
bəzilərində isə naməlum əsgər olduğu yazılmışdı. Qəbiristanlıq olduqca yaxşı, səliqəli
şəkildə saxlanırdı. Mən Belqradda sovet əsgərlərinin dəfn edildiyi qəbiristanlıqda da
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olmuşdum, orada tankist Mişanınkı ilə birlikdə çox sayda naməlum əsgərlərin qəbiri
var idi. Amersfortdakı qəbiristanlıq sahmanına görə Belqraddakından səviyyə
etibarilə daha yüksək idi.

Rotterdam şəhəri
Sonra Rotterdam və Delft şəhərlərində olduq. Rotterdam ölkənin ikinci böyük
şəhəri olmaqla yanaşı, Avropanın ən böyük limanıdır. Şəhər Reyn çayının iki
sahilində yerləşir. Dərin sulu kanallarla liman Şimal dənizi ilə birləşir. Rotterdamın
əsası XIII əsrdə qoyulmuşdur. “Dağılan şəhər” heykəli bədii obrazda dəhşətli ağrıdan
əzab çəkən adamı təsvir edir. II Dünya müharibəsində nəhəng ölçüdəki dağıntılara
baxmayaraq, şəhər böyük qayğı ilə bərpa olunmuş, burada ilk dəfə qitədəki piyada
gəzintisi üçün ayrıca küçə salınmışdır. Küçə bizim indiki Fəvvarələr Meydanı və
Nizami küçəsinin bir hissəsi kimi şəhər sakinlərinin istirahət zonasına çevrilmişdi.
1960-cı illərin birinci yarısında, Bakının məşhur meri Əliş Ləmbəranski şəhərin
mərkəzindəki kiçik bir ərazini belə gəzinti yerinə çevirmişdi. XXI əsrin ilk onilliyində
isə bu ənənə yeni keyfiyyətdə davam etdirilmiş, “Azərbaycan” kinoteatrının qarşısı,
Fəvvarələr Meydanı və Nizami küçəsinin bir hissəsindəki daha böyük ərazini əhatə
etməklə rəngli daşlarla örtülmüş yer səthindən ibarət olan, fəvvarələrlə və abstrakt
heykəllərlə bəzədilən gəzinti zonası şəhərin digər arxitektura gözəlliklərinə əlavə
olunmuşdur. Bura təkcə şəhər sakinlərinin deyil, turistlərin də çox sevdikləri görüş və
istirahət yerinə çevrilmişdir. Çox sayda kafe və restoranlar isə gecə-gündüz gəzintiyə
çıxarlara xidmət göstərməklə, istirahət müddətinin uzanmasına köməklik göstərir. Son
iki onillikdə Bakı özünün arxitektura inciləri və uğurlu şəhərsalma yenilikləri ilə
Qərbin və Şərqin sintezi adlanmasını saxlamaqla yanaşı, dünyanın abad və gözəl
şəhərlərindən birinə çevrilmişdir və bu yenilik şəhər sakinlərində qürur hissləri
doğurmaya bilməz. Vaxtilə Rotterdamdan nümunə götürən Bakı indi çox sayda
Avropa şəhərlərinə, öz libasını dəyişməklə yanaşı, keçmişinin dəyərli cəhətlərini
qoruyub saxlayan bir məkan timsallı misal ola bilər. Bədxahlarımzın korluğu davam
etsə də, Bakının gur inkişafını indi əcnəbilər də təkrarən qeyd edir, onun ayrı-ayrı
214

cəhətlərini dünyanın ən məşhur şəhərlərinə məxsus olan cizgilərlə müqayisə edirlər.
Azərbaycan ordusu 10 noyabr 2020-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələrini tam məğlub
edib, ölkənin ərazi bütövlüyüny bütünlüklə bərpa etdi və xalqın arzusu həyata keçib,
reallaşdı.
Delft şəhərində biz meriyada, meriya binasının yerləşdiyi meydanda olduq,
bağlanan nikah mərasimində iştirak etdik. Sonra şəhərin məşhur kaşı qablar zavodu
ilə tanış olduq, şəhərin adındakı “delf” sözü ingilis dilində “kaşı” deməkdir. Kaşı qab
istehsalı burada XVII əsrin ortalarından inkişaf etməyə başlamışdır. Kaşı qabın
üstünün şirələmə qaydasında örtülməsi ilə yanaşı, şəhər evlərinin divarlarını bəzəyən
kaşı da dəbdə idi. Kaşıdan belə istifadə Portuqaliyada və Mərakeşdə geniş
yayılmışdır, Portuqaliya şəhərlərində evlərin fasadını iri kaşı freskalar bəzəyir. Kaşı
qabların formasına və bəzəyinə isə Çinin çini qablar üslubu böyük təsir göstərmişdi.
Zavod həm də suvenir qablar da buraxır, SSRİ-də belə suvenirlərin üstü rəhbərlərin
portretləri ilə bəzəndiyi halda, Delft suvenir kubok və vazalarında təbiət gözəllikləri
təsvir olunur. Bu şəhərə səfərimiz fövqəladə hadisəsiz də ötüşmədi və bu, qrupun
üzvlərinin əhval-ruhiyyəsini xeyli pozdu. Saat 5-ə yaxın avtobusa oturanda, leytenant
Şmidt adına zavodun partkom katibindən xahiş etdim ki, adamları saysın. İlk dəfə idi
ki, bunu edirdik. İki dəfə saydıqdan sonra bildirdi ki, bir nəfər çatmır. Azərbaycandan
olanların hamısı avtobusda idi, məlum oldu ki, özünü dənizçi kimi təqdim edən riqalı
latış yoxdur. Hamdıan xahiş etdim ki, çıxıb ətraf küçələri gəzsinlər, hər şey ola
bilərdi, bəlkə, xəstələnmişdir, yaxud kanala düşmüşdür. Bir saatdan sonra yığışanda,
onun tapılmadığı aydın oldu. Sonra bələdçi qadınla restorana girib xırda pul vermək
hesabına Haaqaya, səfirə zəng etdik. Mən səfirlə danışıb, nə baş verdiyini ona
söylədim. Amsterdama geri dönəcəyimizi də əlavə etdim. O, razılıq verdi və dedi ki,
baş konsulu və vitse-konsulu mənimlə görüşməyə göndərəcəkdir.
Saat 7-də Amsterdama çatanda, artıq axşam qəzetləri turist qrupumuzun üzvü
olan latışın siyasi sığınacaq istədiyi xəbərini iri başlıqlarla çap etmişdi. Mətbuat
hadisəni sensasiya səviyyəsinə qaldırmışdı. Bizi qəbul edən firmanın sahibi bildirdi
ki, jurnalistlər zəng vurub bu hadisənin səbəbini öyrənmək istəyirlər. Mən ona bu
barədə heç nə danışmamağı məsləhət gördüm və bildirdim ki, qoy onlar mənə
müraciət etsinlər. Lakin məni narahat edən olmadı.
Axşam baş və vitse-konsul otelə gəldi və müxtəlif versiyalar irəli sürdülər. Baş
konsul cavan və təcrübəsiz bir adam idi, diplomatlıqda da naşı olduğu nəzərə çarpırdı.
Birdən Alla Puqaçovanın o vaxtlar dəbdə olan “То ли еще будет?” mahnısını
zümzümə etməyə başladı. Onlar gedəndən sonra mən Aeroflot nümayəndəliyindən
yenə də səfirlə əlaqə saxladım. O, söhbət əsnasında sabahısı günü Brüsselə
getməyimizə razı olmadığını bildirdi. Belə qərarla razılaşmadığıma görə xahiş etdim
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ki, onda bizim biletlərimizi noyabrın 6-na dəyişdirməyi təşkil edin ki, biz Moskvaya
qayıdaq. Səfəri davam etdirməyə də ehtiyac yoxdur. Mənim möhkəm mövqeyimi
nəzərə alıb, Belçikaya getməyimizə razılıq verdi. Ancaq onu da əlavə etdi ki, ehtiyatlı
olun ki, başqa bir hadisə də baş verməsin.

Brüsseldə Qrand Plyas
Biz avtobusla Brüsselə getdik, şəhərin çox yeri ilə tanış olduq, kral
iqamətgahına və parkına, 120 metr hündürlüyündəki Atomiuma tamaşa etdik. Birbirinə polad borularla birləşən bu tikili kimyəvi element kimi dəmirin molekulunu
təsvir edir. Bu qəribə maket 1958-ci ildəki Ümumdünya sərgisi üçün quraşdırılmışdı,
elementin atomları kimi hər birinin diametri 18 metrə çatan şarlar təsvir olunurdu. Bu
şarlarda restoranlar yerləşirdi, onlar həmçinin müxtəlif ekspozisiyalar üçün istifadə
edilirdi. Şəhərin baş meydanı olan Qrand-plyas uca qotik binalarıyla əhatə
olunmuşdur. Böyük fransız yazıçısı Viktor Hüqo vaxtilə Qrand -plyasa heyran
olduğunu bildirmişdi. Meydanın bir tərəfində kiçik Mansken – pis adlanan və
aşağısından su şırıldayan bürünc oğlan uşağının heykəli yerləşir. Rəvayətə görə,
Brüsseldə yanğın baş verəndə onu söndürmək mümkün olmurmuş, bu vaxt kiçik bir
oğlan cinsi üzvündən buraxdığı sidik şırnağı ilə yanğını söndürə bilmişdi. Ona görə də
ona belə heykəl qoyulmuşdur. Adamlar Qrand -plyasdan çox bu kiçik heykələ tamaşa
edirdi, guya ki, onu əllə sığallamaq xoşbəxtlik gətirir.
Brüsselin küçələrində taxta çəlləklərdə əkilən dekorativ ağaclar bir boyda
olmaqla, gözəllik mənzərəsi yaradır. Diqqətimizi daha çox cəlb edən isə ağacların
çətiri altında əkilmiş gül-çiçəklər idi. Belçikalılar təpələri də yaşıl süni çəmənliklərlə
bəzəyirlər. Bu təcrübə Bakıda, Heydər Əliyev prospektində öz əksini tapdı, xeyli
məsafədə uzanan çılpaq təpələr süni yaşıllığın hesabına görünüşünü dəyişib, gözəl
mənzərə yaratdı.
Belçikada səfərimiz uğurlu oldu, heç bir xoşa gəlməyən hadisə baş vermədi. Və
axşam Amsterdama qayıtdıq.
216

7 noyabrda sovet xalqının milli bayramı olan Böyük Oktyabr inqilabının
ildönümü günündə səfirlikdə təyin olunmuş bayram şənliyində iştirak etmək üçün
Haaqaya getdik. Mauritsis muzeyində olduqdan sonra, şəhərdəki Beynəlxalq
Məhkəmənin binasına tamaşa etdik. Bu bina ABŞ-ın məşhur polad maqnatı, böyük
xeyriyyəçi Endryu Karneqinin vəsaiti hesabına 1903-cü ildə Sülh Məbədi kimi
tikilmişdi.

Haaqada Beynəlxalq Məhkəmə binası
Şəhərin “Qızıl Baş” restoranında Azərbaycan günləri ilə əlaqədar Bakı aşpazları
işləyirdi və biz naharı orada etməli idik. Qrup üzvlərinə latışın itməsi pis təsir etdiyinə
görə adamları depressiyadan çıxarmaq üçün tapşırmışdım ki, ehtiyat spirtli içkilərini
özləri ilə götürsünlər. Restoranda bizi düşbərəyə, kababa və plova qonaq etdilər.
Araq, konyak, şərab isə hamının əhval-ruhiyyəsini dəyişdirmişdi, belə atmosferi
pozmamaq naminə səfirlə görüşə iki saata qədər gecikdik. Saat 5-də səfirliyin
həyətinə çatanda, bizi qarşılayan məsul işçi bildirdi ki, səfir sizə görə günə aid bütün
planları pozmalı olmuşdur, ona görə də müəyyən qədər narazıdır. Bayramla əlaqədar
yerli siyasi xadimlər, iş adamları, digər ölkələrin səfirləri onu təbrik etməyə gəlirlər.
Onlarla görüşün təxirə salınması ciddi protokol pozuntusu kimi qiymətləndirilir.
Səfir bizi binanın kandarında qarşıladı. Tutqun sifəti narazılığını büruzə
verirdi. Bizi iri barın yanına dəvət etdi, orada hər cür içkilər var idi. Səfir bizə “xoş
gəlmisiniz” dedi və bayramımızı təbrik etdi. Mən cavab tostu qaldırdım, sovet
torpağında böyük bayramı qeyd etmək imkanı yaratdığına görə minnətdarlığımı
bildirdim. Səfirlik eks-ərazi hüququna malikdir, onun ərazisi yerləşdiyi ölkəyə deyil,
təmsil etdiyi dövlətə məxsusdur. Sonra o, yenə tost dedi və mən bir qədər geniş cavab
nitqi söyləməli oldum. Qrup üzvləri bizə göstərilən diqqətdən və davranışın da
layiqincə olmasından razı qalmışdılar, sifətlərində sevinc hiss olunurdu.
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Qəbul başa çatanda, səfir qoluma girib məni kənara çəkdi və məndən “v
конторe qluбокого бурения”da – “dərin qazma kontorunda” çoxdan işləməyimlə
maraqlandı. Vəzifəli şəxslər KQB-ni(DTK-nı) belə adlandırırdılar. Mən orada yox,
kənd rayonunda raykom katibi işlədiyimi bildirdim. Bu vaxt bizə yaxınlaşan Mərkəzi
Komitə işlər müdirinin müavini Bahadur Qayıbov sözlərimi təsdiq edib dedi ki,
qrupun rəhbəri Ağdam rayonunda işləyir.
Nəhayət, biz səfirliyi tərk edəndə diplomatik korpusun başçısı məni saxladı və
bir otağa dəvət etdi. O, pərdələri aşağı saldı, televizoru və radionu işə salıb, səsini
qaldırdı. Deməli, buranın özü də təhlükəsiz yer deyilmiş. Niderland xidmət orqanları
səfirlikdəki danışıqlara da qulaq asırmış. Səfir latışın bu ölkədə qalmasına aid suallar
verdi. Mən bildirdim ki, onu yaxşı tanımırdım, öz respublikamızdan olanlara isə azçox bələd idim. Sonra əvvəlki narazılığı da ləğv etmək üçün dedi ki, onsuz da SSRİdən gələnlərdən burada ən azı bir-ikisi qalır. Bu yaxınlarda sovet sirki burada
qastrolda idi, 4 nəfər siyasi sığınacaq istədi. Mən əlavə etdim ki, sovet qrossmeysteri
Viktor Korçnoy üç il əvvəl, 1976-cı ildə Amsterdamda olarkən, vətənə qayıtmaqdan
imtina etmişdi, hazırda səhv etmirəmsə, İsveçrədə yaşayır. Səfir söhbətdən razı qaldı
və məni binanın qapısından mehribanlıqla yola saldı.
Latışın sərgüzəşti pis virus kimi, qrup üzvlərinin şüurunu tərk etməmişdi. Onun
otaq yoldaşı olan digər latış elə həmin gün müraciət etdi ki, otaqda tək yatmağa
qorxur, onu oğurlaya bilərlər. Onu başa düşmək olardı, ona görə də tapşırıq verdim ki,
hər gecə bir nəfər onun otağında yatsın. Hollandiyada, xüsusən Amsterdamda SSRİyə qarşı münasibət heç də birmənalı deyildi. Bir az əvvəl SSRİ Ticarət
Nümayəndəliyinin binasını yandırmışdılar. Aeroflotun ofisində işləyən qadın
qorxudan qapını beş yerdən bağlayırdı, mən bunu Ağdamdakı Şahbulaq penitensiar
koloniyasında görmüşdüm. Qapıya yaxınlaşmaq da ehtiyatlı olmağı tələb edirdi,
ətrafda yaşayanlar itlərinin ifrazı üçün buranı seçmişdilər və ayağını batırmamaq üçün
balet “pa-de-de”-si etmək lazım gəlirdi.
Hadisədən üç gün sonra səhər yeməyi vaxtı Naxçıvandan olan üzümçülük
briqadiri, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı İsa Əliyev mənə yaxınlaşdı, sakit, intizamlı olan
bu adam sözlü görünürdü. Mənə müraciətlə dedi: “Axı mənim sizə nə pisliyim
keçib?” Sualı anlamadım, sonra əlavə etdi: “Niyə Siz mənim uşaqlarımı yetim
qoymaq istəyirsiniz? Heç nə ayırd edə bilmədiyimi görüb, bildirdi ki, ona bu gecə
latışla bir otaqda yatmağının növbəsi olduğunu çatdırmışdılar. Bacardıqca onu
sakitləşdirdim və tapşırdım ki, onun yerinə başqa birisini təyin etsinlər.
Amsterdamda “Niderland –SSRİ” cəmiyyəti noyabrın 4-də iki min nəfərlik
konsert zalında Oktyabr inqilabının ildönümü ilə bağlı böyük tədbir keçirdi. Rəsmi
hissədən sonra konsert başlandı və mərhum bəstəkar Tofiq Quliyevin başçılıq etdiyi
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musiqiçilər və müğənnilər qrupu çıxış etdi. Tarzən Ramiz Quliyev milli musiqi
alətində iki holland mahnısını ifa edəndə, bütün zal xorla oxumağa başladı və onu
sürəkli alqışlarla yola saldı.
Musiqiçilər hər gün bir şəhərdə konsert verirdilər. Tofiq Quliyev
razılaşdırmışdı ki, onlar şam yeməyindən imtina etdiklərinə görə, onun xərci nağd
şəkildə musiqiçilərə ödənsin. Bu məbləğdə onlar uşaqlarına və özlərinə nəsə ala
bilərdilər. Turist qrupunun üzvlərinə də 120 qulden (30 dollar) cib xərcliyi verilmişdi.
Amsterdamda liman yaxınlığındakı küçə əxlaqsız qadınların məskəni
olduğundan “Qırmızı fənərlər” küçəsi adlanır. Sosial məsuliyyəti aşağı olan bu qızlar
binanın ikinci mərtəbəsində, pərdəsiz pəncərənin yanında kresloda əyləşib müştəri
gözləyirlər. Parisdəki Plas Piqalda isə gənc, olduqca gözəl qızlar küçə boyu gəzişib,
özlərinə müştəri axtarırlar. “Qırmızı fənərlər” küçəsinin sakinlərinin xidmətindən,
adətən, dənizçilər və maddi imkanı yüksək olan şəhərin qonaqları istifadə edirlər.
Hollandiya əxlaq pozğunluğu məsələsində Avropaya nümunə ola bilərdi. Burada hələ
o vaxtlar seks şoplar olduqca çox idi. Pornoqrafik açıqcalar, jurnallar açıq satışda idi.
Belə açıqcaların bir qismi zoofiliya ilə məşğul olan Rusiya çariçası II Yekaterinanı
təsvir edirdi.
Hollandiyada ət xörəkləri, xüsusən donuz əti çox istehlak olunur, Amsterdamın
küçələrində qızardılmış donuz ətinin iyi ətrafa yayılır. Marinad edilmiş siyənək isə
çox dadlıdır, “herrinq” adlandırılan bu balıq – ruslar onu selyodka kimi tanıyırlar –
çox dadlı olmaqla, küçələrdəki köşklərdə satılır və selyodka onunla müqayisə oluna
bilməz. Herrinq ağızda dondurma kimi əriyir.
Hollandlar çoxlu pivə içirlər. “Hayneken” pivəsi bütün dünyaya yayılmışdır.
Amsterdamdakı köhnə iri binadakı zavodda bişirilən eyni pivə rəqabət naminə iki
adda – “Hayneken” və “Amstel” kimi satılır. Axırıncı Amsterdamdakı çayın adını
daşıyır.
Başqa ölkələrdə olduğu kimi, Hollandiyada da ənənələr daha çox kənd
yerlərində yaşayır, qorunub saxlanır. Kəndlər isə, əsasən, xutor xarakteri daşıyır. Bu
yaşayış forması fermerlik fəaliyyəti üçün yaxşı şərait yaradır. Kənd yerlərindəki çox
sayda olan külək dəyirmanları orta əsrlərdən mövcud olduğundan, təsəvvürdə həmin
dövrü xatırladır. Uzun müddət onlardan un üyütmək, kanallardakı suyu dənizə tökmək
üçün istifadə olunmuşdu. İndi isə holland peyzajının ekzotik bir hissəsinə
çevrilmişdir. İspaniyadan fərqli olaraq, bu dəyirmanların şöhrətini yaymaq üçün elə
bir yerli Don Kixot uydurulmamışdır. Böyük ispan yazıçısı Migel Servantes isə 1605ci ildə yazdığı öz əsərində təsvir etdiyi hiyləgər idalqo obrazı ilə təkcə nəhənglər
timsalındakı dəyirmanları deyil, doğma İspaniyasının şöhrətini bütün dünyaya
tanıtdırmışdı.
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Kənd yerlərində indiyədək adamlar qədim milli ayaqqabıda – klamp adlanan və
ağac materialından düzəldilmiş başmaqda gəzirlər. Qonaq olduğumuz fermada da
həm fermer, həm də onun arvadı və qızı geyindikləri klampda rahat hərəkət edirdilər.
Hollandlar soyutma kartofa, tərəvəzə öz pəhrizlərində xüsusi yer ayırırlar.
Restoranda hər ət xörəyinə dörd növ qarnir – soyutma kartof püresi, sparja, yaşıl
noxud və digər bir tərəvəz soyutması əlavə olunur. Ölkədə balıq xörəkləri və dəniz
məhsulları da dəbdədir.
Latışın macərasına gəldikdə, sonradan məlum oldu ki, bu, SSRİ DTK-nin
oyunudur. İki ay sonra həmin latış SSRİ-yə qayıtmışdı. Mənim hesabatımda onun
itməsi faktı vurğulandığına görə, qrup rəhbəri kimi mənə heç bir şam verilmədi,
əksinə, DTK-nın bu oyunu bizim səfərimizə müəyyən zəhər də qatmışdı. Qədim
romalılar həbi də zəhər hesab edirdilər, lakin onun dozasına fikir verirdilər. KQB-nin
də bu dəfə dozaya diqqət verməməsi səfər təəssüratımıza öz mənfi təsirini
göstərmişdi.
Bütövlükdə isə iki həftəyə yaxın Hollandiyada olmağımız, bu ölkəyə qarşı
bizdə müsbət hisslər yaratdı. Böyük filosofdan fərqli olaraq biz bu kanallar və
zəhmətkeş insanlar ölkəsindən xoş təəssüratla ayrıldıq.
Bu qəribə ölkədə bizim təəccübümüzə səbəb olan çox şeyləri gördük, onlar
əvvəllər bizə tanış deyildilər. Müşahidə etdiyimiz bir mənzərə vasitəsilə isə bu xalqın
minnətdarlığının nəyə ünvanladığını gördükdə, sitayiş obyektinin özü bizi heyrətə
gətirdi. Bizə yaxşı məlum idi ki, Hollandiya maldarlıqla yüksək qaydada məşğul olur,
Frislandiya əyaləti isə ölkənin özünün də südçülük heyvandarlığında nümunə sayıla
bilər. Yüksək məhsuldar holland qara-alabula cinsi burada yetişdirilmişdir. Əyalətin
mərkəzi Leuvardeledə inəyin təbii ölçüdə təsvir edildiyi tunc heykəlin pyedestalında
friz dilində “Us mem” – “Bizim anamız” sözləri nəqş edilmişdir. Çörək ağacları olan
inəyi ana adlandırmaqla ona öz minnətdarlığını bildirən xalqa yalnız hörmət bəsləmək
olar. Əsrlərlə əsasən heyvandarlıq məhsulları ilə qidalanan xalqlar, onların bəzilərinə
bitkiçilik, heç çörəyin özü də tanış deyildi, öz ən vacib qida mənbələrinə belə bir
sitayiş bəsləmirdilər. Hollandlar isə heç vaxt köçəri, nomad xalq olmamışdı, əkinçiliyi
də yaxşı bacarırdı.
Bu xalq heç kəsin torpağına göz dikməmiş, heç bir ərazi işğal etməmiş, öz
zəhməti ilə dənizdən xeyli yaşayış zonası qoparıb əldə edə bilməklə göstərmişdir ki,
təbiətin sərvətləri olduqca boldur və bacardıqca ondan qənaətlə və səmərəli istifadə
etmək lazımdır. Hitlerin başçılıq etdiyi quduz alman natsistləri kimi əlavə yaşayış
məkanı zəbt etməklə, izafi ərazi qazanmaq istəyənlər isə öz işğal siyasətlərinin puç
olduğuna hökmən şahid olacaq, bu hərəkətlərindən böyük uduş gözlədikləri halda,
nəticə etibarilə uduzmaqla, əks nəticənin sahibinə çevrilməkdən qaça bilməyəcəklər.
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