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Telman Orucov  

 

                Niderland ekzotikası barədə xoş təəssüratlar 

 

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 isə ölkə daxili suların bolluğuna malikdir. Siyasi sisteminə gəldikdə, 
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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 və okeanlarda dənizçilərin və liman 

işçilərinin təkrar etdikləri terminlər əslində Yeni tarixin başlanğıcında meydana 
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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, 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. 
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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.  

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.  
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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 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. 
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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, plastik 

kütlədən hazırlanmış gülə üstünlük verirlər. Efiopiyalılar, əsasən, süni gül alırlar 
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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.  

Yeyinti sənayesi sahəsi də mühüm əhəmiyyətə malikdir; xüsusən yağ, 

pendir, süd tozu, qatılaşdırılmış süd, tərəvəz və meyvə konservlərinin istehsalı çox 
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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. 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, 
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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 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.  
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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 

 

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 
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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 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 
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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. 

 

Amsterdamda kanallar 
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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 

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.  
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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.  

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 
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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 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 Leoniya-Şarlotta 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 
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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.  

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. 
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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 

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. 
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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 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.  
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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. 

 

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 
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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 11.00-də 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 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 



22 
 

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 formalaşmasına yol verilmir. Nə övlad gənclik mərhələsinə keçdikdən 

sonra valideyndən, nə də valideyn qocalanda övladından asılı olmur, bu məsələdə 

giley-güzar 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 
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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. 

 

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,  şüşə 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, 

Avroasiyada qüdrətli bir dövlətin yaranmasının bünövrəsini qoymuşdu. Fransız 
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heykəltəraşı Falkonenin yaratdığı “Mis atlı”da təsvir olunan böyük Pyotr təkcə 

altındakı atı şahə qaldırmamışdı, o, Rusiyanı cəhalətdən, hər cür gerilikdən xilas 

etmək üçün bütöv bir ölkəni və xalqı sivilizasiya zirvəsinə doğru irəliləməyə, 

sıçrayış etməyə sövq etmişdi. Zandamdakı balaca heykəl Rusiyanın böyük 

hökmdarının əməllərinin miqyasına uyğun gəlməsə də, bu əməllərin başlanğıcında 

çarın sənətə yiyələnmək, Rusiyanı inkişafa çatdırmaq üçün əlçatmaz həvəsini 

nümayiş etdirir. 

Sonra biz Amersfort şəhərinə getdik, 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 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 
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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 onun 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 timsalındakı nümunə ola bilər. Bədxahlarımzın 

korluğu davam etsə də, Bakının gur inkişafını indi əcnəbilər də təkrarən qeyd edir, 

onun ayrı-ayrı cəhətlərini dünyanın ən məşhur şəhərlərinə məxsus olan cizgilərlə 

müqayisə edirlər. Bakı sakinnlərinin, bütün ölkə əhalisinin iftixar amillərinə bir, 

daha böyük səbəb də əlavə olundu, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin zəfər bəxş 

edən strategiyası əsasında Azərbaycan ordusu  10 noyabr 2020-ci ildə Ermənistan 

silahlı qüvvələrini tam məğlub edib, ölkənin ərazi bütövlüyünü bütünlüklə bərpa 

etdi və xalqın həyati arzusu həyata keçməklə, reallaşdı. Bakı isə XXI əsrin birinci 

rübündən artıq qalib bir ölkənin, tarixi  zəfər çalmış xalqın paytaxtına çevrildi. 

Delft şəhərində biz meriyada, meriya binasının yerləşdiyi meydanda olduq, 

rəsmi qaydada 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 daha 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. 
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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 qərara etiraz etdiyimə  

görə xahiş etdim ki, onda bizim biletlərimizi noyabrın 6-na dəyişdirməyi təşkil 

edin ki, biz Moskvaya qayıdaq. Bu cür inamsızlıq şəraitində səfəri davam 

etdirməyə də ehtiyac yoxdur. Mənim möhkəm mövqeyimi nəzərə alıb, Belçikaya 

qarşıdakı səfərimizə razılıq verdi. Ancaq onu da əlavə etdi ki, ehtiyatlı olun ki, 

başqa bir xoşagəlməz hadisə 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. Bir-

birinə 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 üslubundakı binalarla əhatə olunmuşdur. Böyük fransız yazıçısı Viktor Hüqo 

vaxtilə Qrand -plyasa heyran olduğunu bildirmişdi. Bu mərkəzi məkan gül bayramı 

vaxtı qiymətli rəngbərəng çiçəklərdən düzəlmiş nəhəg xalça ilə örtülür. Meydanın 

bir tərəfində kiçik Mansken – pis (İşəyən oğlan uşağı) adlanan və belindən 

aşağıdakı orqanından su şırıldayan bürünc kiçik uşağın 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. 
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Ona görə də ona belə heykəl qoyulmuşdur. Adamlar Qrand -plyasdan çox, bu kiçik 

heykələ tamaşa edir, əllərini ona sürtürdü, guya ki, belə hərarətli münasibət onu 

sığallayana 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, göz oxşamayan təpələr süni yaşıllığın 

hesabına görünüşünü dəyişib, gözəl mənzərə yaratdı.  

Belçikada səfərimiz uğurlu oldu, heç bir xoşa gəlməyən hadisə baş vermədi. 

Və axşam Amsterdama qayıtdıq.  

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 planlarını, təbrikə gələnlərin qəbul vaxtlarını pozmalı olmuşdur, 

ona görə də müəyyən qədər narazıdır. Bayramla əlaqədar yerli siyasi xadimlər, iş 
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adamları, digər ölkələrin səfirləri adətən onu təbrik etməyə gəlirlər. Onlarla 

görüşün təxirə salınması isə ciddi protokol pozuntusu kimi qiymətləndirilir. 

 Səfir V.S. Tolstikov 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 layiqi şəkildə olmasından razı qalmışdılar, sifətlərində 

sevinc hiss olunurdu.  

Qəbul başa çatanda, səfir qoluma girib məni kənara çəkdi və məndən «в 

.конторe  глубокого бурения”da – “dərin qazma kontorunda” nə vaxtdan 

işləməyimlə maraqlandı. Vəzifəli şəxslər KQB-ni (DTK-nı) adətən əcnəbilər 

anlamasın deyə belə adlandırırdılar. Mən orada yox, kənd rayonunda raykom katibi 

işlədiyimi bildirdim. Axı səfir özü də uzun müddət partiya işçisi olmuşdu, 1970-ci 

ilə kimi Leninqrad vilayət partiya təşkilatına rəhbərlik etmişdi.  Bu vaxt bizə 

yaxınlaşan Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi İşlər müdirinin müavini Bahadur 

Qayıbov sözlərimi təsdiq edib, dedi ki, qrupumuzun 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, 

onların səsini qaldırdı. Deməli, buranın özü də təhlükəsiz yer deyilmiş, Niderland 

kəşfiyat xidməti orqanları səfirlikdəki danışıqlara da qulaq asırmış. Səfir latışın bu 

ölkədə qalmasına aid suallar verdi. Mən bildirdim ki, onu yaxşı tanımırdım, öz 

respublikamızdan olanlara isə az-çox bələd idim. Sonra əvvəlki narazılığı da ləğv 

etmək üçün dedi ki, onsuz da SSRİ-dən 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 SSRİ-yə 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 
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olmağı tələb edirdi, ətrafda yaşayanlar itlərinin iri ifraz imkanı üçün qəsdən buranı 

seçmişdilər və ayağı batırmamaq üçün baletdəki “pa-de-de”-ni icra 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 yatmağın növbəsi olduğunu çatdırmışlar. 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 musiqiçilər və müğənnilər qrupu çıxış etdi. Tarzən Ramiz Quliyev milli 

musiqi alətimizdə 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, ona çəkilən xərc 

nəqd şəkildə musiqiçilərə ödənsin. Bu kiçik məbləğə onlar uşaqlarına və özlərinə 

nəsə ala bilərdilər. Turist qrupunun üzvlərinə də cəmi 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 guya bilavasitə zoofiliya ilə 

məşğul olma prosesində Rusiya çariçası II Yekaterinanı təsvir edirdi. Ortodoks 

xristian (provaslav) dininə sitayiş edən Yunanıstanda isə pornoqrafik kağız 

vasitələrin satışı qadağan olunmuşdu və intim yaxınlıq təcrübəsində istifadə olunan 

şeyləri satan mağazalar da burada yox idi.  

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.  
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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 yoxa çıxmamaqla 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 1605-ci ildə yazdığı öz əsərində təsvir 

etdiyi hiyləgər idalqo obrazı ilə təkcə nəhənglər timsalındakı dəyirmanları deyil, 

doğma İspaniyasının şöhrətini bütün dünyaya yaymaqla, ispan xalqını da incə 

yumorla bəşəriyyətə tanıtdırmışdı.  

Kənd yerlərində indiyədək adamlar qədim milli ayaqqabıda – klamp adlanan 

və bütöv ağac materialından yonulmuş 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. 

Hollandiyada bizə qəribə görünən müəyyən münasibət halları ilə də 

rastlaşdıq.  Bunnlardan biri bu xalqa məxsus olan tolerantlığın geniş yayılmasıdır. 

Onlar ölkədə yaşayan özgə xalqlara yaxşı yanaşırlar, heç bir ayrı- seçkilik nümayiş 

etdirmirlər. Bu sahədə onları ingilislərlə, fransızlarla müqayisə etmək olar. Burada 

Niderlandın keçmiş müstəmləkələrindən gəlmiş çox sayda insan yaşayır, onların 

arasında indoneziyalılar daha böyük diasporanı təşkil edirlər. Cənubi Amerika 

ölkəsi olan Surinamdan da buraya xeyli sayda adam gəlmişdir. Digər xaqlar 

içərisində xidmət sahəsində çalışan ərəbləri və türkləri göstərmək olar. Axırıncılar 

Belçikada, paytaxt Brüsseldə daha böyük saydadır. 

Niderlandda  bizdə mövcud olan qadağaların bəziləri yox idi. Narkotiklərdən 

istifadədəki sərt tədbirlər də xeyli yumşaldılmışdır, müəyyən məhdudiyyətlər 

nəzərə alınmaqla onların tətbiqinə icazə verilir. SSRİ-nin şəhərlərində parkların 

çəmənliyində gəzməyə icazə verilmədiyi halda, orada tam başqa qayda hökm 

sürürdü. Narkomanlara nisbətən loyal münasibət hippilərə burada sığınacaq 

verilməsində də öz əksini tapmışdı. 1960-cı illərdə ABŞ-da geniş hippilər hərəkatı 
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meydana gəlmişdi. Onlar öz ölkələrində müəyyən çətinliklərlə üzləşdiklərinə və ya 

şıltaqlıqlarına görə, Avropaya axışmışdılar. Amsterdamda onlar küçələrdə 

məskunlaşmışdılar, orada yatır və öz eybəcər “sərbəstliklərini” açıq nümayiş 

etdirirməkdən də çəkinmirdilər. Hökumət bunun qarşısını almaq üçün boş 

mənzilləri yaşamaq üçün onlara verdi, lakin hippilər bunu öz həmrəyliklərinin, 

“azadlıqlarının” ləğvi kimi qiymətləndirıb, şəhəri tərk etdilər və uzaq Hindistana 

yollandılar. 

SSRİ-də isə adamlara çox sayda fobiya təlqin edilirdi, onları imperializm və 

dünya müharibəsi təhlükəsi ilə qorxududular. Mülki Müdafə ordusunun generalları 

istilik-nüvə müharibəsinin dəhşətləri barədə mühazirələr oxuyur, dərin 

sirzəmilərdə isə paytaxt şəhərlərinin öz fəaliyyətini davam etdirməsi üçün uri 

mərkəzlər yaradılırdı. Paradoks orasında idi ki, qeyri-real qorxutmalarla yanaşı, 

real təhlükələr nəzərə alınmırdı, misal üçün, respublikamızın titul xalqına- 

azərbaycanlılara yuxarıdan, başqasının torpağını zəbt etmək iddiasını tərkitməyən 

azlıq olan ermənilərə xüsusi münasbət göstərilməsi təzyiqləri edilirdi. Doğma 

torpağında yaşayan ilana, əqrəbə əlahiddə qayğı bəsləmək tələb edilirdi. Onların 

keçmiş düşmənçilik əməlləri büsbütün yaddan çıxarılmalı idi. Bu gələcək üçün 

qoyulan bir mina idi və onun partlaması ilə həmin əhali qrupunun kənardan da 

vəhşiliklər şəklində kömək alması ilə gələcəkdə daha böyük miqyasda faciələr, 

fəlakət yaratması üçün möhkəm zəmin yaranırdı.  Bədbəxtlikdən, elə bil ki, biz 

hamımız somnabulada idik, mənfur düşmənin hiyləsinə əhəmiyyət vermirdik. Ona 

görə də Azərbaycan xalqı öz taleində olduqca dəhşətli hadisələri yaşamalı oldu. 

Lakin 2020-ci ilin sentyabr-noyabrındakı 44 günlük müharibədə qəti qələbə çalıb, 

torpaqlarını işğaldan azad etməklə, ölkəsinin ərazi bütövlüyünü bütünlüklə bərpa 

etdi. Vaxtilə doğma Şuşamızın Cıdır düzündə, faktiki iyrənc torpaq oğruları olan  

Ermənistanın lovğa dövlət və hərbi “xadimləri” cəzasız qalacaqlarına arxayın olub, 

həm də işğalçı məğrurluğlarından başlarını itirib, sərxoş halda rəqs edirdilər. Bu 

özündən razlıq onlara baha başa gəldi. Hindu tayfa başçısının onlara qarşı vuruşan 

Amerikan generalı Protektorun davranışını birbaşa onun üzünə deməklə  oxşatdığı 

kimi, adətən özünə çox güvənən it quyruğunu dik tutur, daha heybətli güc 

qarşısında isə qorxuya düşdükdə, müti qaydada onu qılçalarının arasına salıb, 

qaçmağa, özünü haqlayan ölümcül təhlükədən uzaqlaşmağa çalışır. Misal fauna 

növünə aid olsa da, bu xüsusiyyəti bəzi siyasətçilərdə və hərbçilərdə də tapmaq 

çətin deyildir. Bilavasitə xəyanətkar  ermənilər, birinci növbədə isə işğal siyasəti 

ilə öyünən Ermənistan qısa müddətdə gözləmədikləri ağır zərbəyə məruz qaldılar. 

Göründüyü kimi, bu zərbənin təkcə real deyil, hətta fantom ağrıları da onlara hələ 

uzun müddət layiq olduqları əzabı verəcəkdir. Bədbəxtlikdən onlar tarixlərində 

üzləşdikləri acı dərslərdən heç vaxt nəticə çıxarmamışlar. Son ağır dərs onları 

qonşu xalqlara düşmənçilkdən birdəfəlik uzaqlaşdırmalıdır, bunu isə başqalarının 

deyil, məhz onların özlərinin ümdə milli mənafeyi təlqin edir.  
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Latışın macərasına gəldikdə, sonradan məlum oldu ki, bu, SSRİ DTK-sının 

oyunudur. İki ay sonra həmin latış SSRİ-yə qayıtmışdı. Mənim hesabatımda onun 

itməsi faktı vurğulandığına görə, qrup rəhbəri kimi mənə qarşı heç bir narazlıq 

eyhamı da edilmədi, lakin DTK-nın bu oyunu bizim səfərimizə müəyyən zəhər də 

qatmamış deyildi. Qədim romalılar həbi də zəhər hesab edirdilər, lakin onun 

dozasına fikir verirdilər. KQB-nin də bu dəfə heç bir dozaya məhəl qoymaması 

səfər təəssüratımıza öz mənfi təsirini göstərmişdi.  

Bütövlükdə isə iki həftəyə yaxın Hollandiyada olmağımız, bu ölkəyə qarşı 

bizdə müsbət hisslər yaratdı. Böyük filosof Volterdən fərqli olaraq biz bu kanallar 

və zəhmətkeş insanlar ölkəsindən, Rembrandtın və van Qoqun vətənindən xoş 

təəssüratlarla 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. Yaxşı məlumdur ki, Hollandiya maldarlıqla yüksək qaydada 

məşğul olur, Frislandiya əyaləti isə ölkənin özünün də südçülük heyvandarlığında 

nümunə sayıla bilər. Dünyada geniş yayılmış və yüksək süd məhsuldarlığı ilə 

seçilən holland qara-alabula cinsi burada yetişdirilmişdir. Əyalətin mərkəzi 

Leuvardeledə inəyin təbii ölçüdə təsvir edildiyi tunc bir heykəlin pyedestalında friz 

dilində “Us mem” – “Bizim anamız” sözləri nəqş edilmişdir. Özləri üçün çörək 

ağacı olan inəyi “ana” adlandırmaqla, ona öz minnətdarlığını bildirən xalqa yalnız 

hörmət bəsləmək olar. Əsrlərlə əsasən heyvandarlıq məhsulları ilə qidalanan köçəri 

xalqlara, onların bəzilərinə hətta bitkiçilik, heç buğda çörəyinin özü də tanış 

deyildi, özlərinin oxşar ən vacib qida mənbələrinə də heç vaxt elə bir sitayiş 

bəsləməmişdilər. Hollandlar isə heç vaxt nə köçəri, nomad bir 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 böyük fayda verir. Hitlerin başçılıq etdiyi quduz alman natsistləri və 

ya bədnam qonşularımız kimi əlavə yaşayış məkanına sahib olmaq naminə, izafi 

ərazi qəsb etmək istəyənlər isə öz işğal siyasətlərinin puç olduğuna hökmən şahid 

olur, bu hərəkətlərindən böyük uduş gözlədikləri halda, nəticə etibarilə çox pis 

uduzmaqla, əks və olduqca ağır nəticənin sahibinə və acınacaqlı şahidinə 

çevrilməkdən qaça bilmirlər.  
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