
– Cahid müəllim, 
Azərbaycanda memarlıq 
və şəhərsalmanın bu-
günkü durumu barədə 
fikirlərinizi bilmək istərdik.

– Azərbaycan memarlığı-
nın qədim tarixi var. Ölkəmiz 
dünya memarlıq sənətinə 
qiymətli incilər bəxş etmişdir. 
Bu gün respublikamızda 
memarlıq və şəhərsalmanın 
yeni inkişaf mərhələsi 
başlanmışdır. Onu deyim 
ki, ölkəmizin tarixi simvo-
luna çevrilmiş Qız qalası, 
Şirvanşahlar sarayı kimi 
məşhur memarlıq abidələri 
mövcuddur. Son illər belə 
memarlıq simvollarının sayı 
artmaqdadır. Heydər Əliyev 
Mərkəzi, Üç alov qülləsi, 
Gimnastika İdman Sarayı, 
Kristal Holl, Xalça Muzeyi 
kimi tikililər buna misal ola 
bilər. Bu günlərdə UNESKO 
tərəfindən Bakının “Yaradıcı 
şəhərlər şəbəkəsi” siyahı-
sına salınması, bütövlükdə, 
paytaxtımızda görülmüş 
layiqli işlərin nəticəsidir.

– Məlum olduğu kimi , 
Bakı şəhərinin Baş planı 
hazırlanmışdır. Bu barədə 
nə deyərdiniz?

– Bu plan genişmiq-
yaslı bir layihədir. Bu gün 
Bakıda həqiqətən ciddi 
sıxlıq yaranmışdır. Bu 
sıxlıq getdikcə artmaqda-
dır. Mənim fikrimcə, Bakı 
şəhəri ərazisində olan 
bütün təhsil ocaqları, nazirlik 
və komitələr, diplomatik 
nümayəndəliklər ardıcıllıqla 
Bakının Qaradağ rayonu 
ərazisində yerləşdirilməlidir. 
Bəlkə də, bu ərazidə bir 

neçə yeni şəhərciyin salın-
masına ehtiyac var. Onda 
Bakının mərkəzi, Milli park 
, Xəzər dənizi sahili rahat 
nəfəs alardı. 

– Sizin layihənizlə Bakı-
da və regionlarda bir neçə 
park və bulvarlar salınmış-
dır. Bu işin özəlliyi nədən 
ibarətdir?

– Mən həmişə land-
şaft memarlığına üstünlük 
vermişəm. Dünya memar-
lığında bu, yeni terminlə 
əvəzlənmişdir: “Yaşıl 
memarlıq”. Bilirsiniz, me-
marlıq inkişaf etdikcə yeni 
bir kreativlik tələb edir. Mən 
layihələndirdiyim bir çox 
bulvar və parklarda əvvəllər 
istifadə olunan layhələrdən 
tam kənara çıxdım. Belə ki, 
əraziyə ağırlıq gətirən təbii 
daşlardan istifadə etmədim, 
modern materiallarla 
klassik-modern fiqurlarının 
harmoniyasını yaratmağa 
çalışdım. Bu cür effektlər 
insanları park və bulvarda 
darıxmağa qoymur. Modern 
material, klassik-modern 
fiqur effektinin gözəl alın-
masının Bakı şəhərindəki 
Gənclik parkında bir daha 
şahidi oldum. Gəncə bulvarı 
layihəmdə də bunları tətbiq 
etdim.Sumqayıt bulvarında 
bu stil artıq modern me-
marlığımızın ayrılmaz bir 
hissəsinə çevrildi. Hazırda 
Lənkəran bulvarı layihəmi də 
yekunlaşdırıram və əlaqədar 
qurumlara təqdim edəcəm.

 Bildiyimiz kimi, Bakı, 
Sumqayıt, Astarada çox 
gözəl bulvarlar salınmışdır. 
Mən istərdim ki, bu bulvar-

lar arası boşluqlarda da 
 bulvarlar salınsın. 

– Siz heykəl yaradıcılı-
ğında material yeniliklərinə 
imza atmısınız. Bu, effekt 
verirmi?

– Yəqin ki, siz Gəncə 
şəhərində mənim layihəm 
əsasında inşa edilən “Əli 
və Nino” abidə komplek-
sini nəzərdə tutursunuz. 
Doğrudan da, “Əli və Nino” 
abidəsininin layihəsini 
işləyəndə yenilik etməyə 
çalışdım. Batumi şəhərində 
həmkarım, gürcü memar 
Tamara Kvesitadzenin 
layihələndirdiyi mükəmməl 
formatda metaldan “ Əli və 
Nino” abidəsi ucaldılmışdır. 
Bu heykəl Batumiyə turist 
axınını bir neçə dəfə artırdı. 
Həmin layihənin müəllifi Ta-
mara xanımla danışıqlarımız 
da oldu. Ona dedim ki, mən 
də belə bir abidə layihəsini 
hazırlamaq istəyirəm. Pas-
lanmayan polad materialdan 
iki gəncin modern layihəsini 
işlədim. Əgər bu heykəllər 
modern materialdan hazır-
lanmasaydı bu cür effektli 
olmazdı. 

Bu günlərdə Sumqayıt 
şəhərində yeni heykəl ucal-
dılıb. Şəhərin 70 illiyinə həsr 

olunmuş bu abidə də Əli və 
Nino kimi modern üslubda, 
paslanmayan metaldan ha-
zırlanmışdır. Kişi və qadının 
əllərində Günəş və Ayın 
olması buradakı insanların 
gecə və gündüz əzmlə çalış-
dıqlarına işarədir. Buradakı 
heykəllərin başları üzərində 
yeddi uçan quş yerləşdirdik 
ki, bu da Sumqayıtın 70 
illiyinə həsr olunmasına 
işarədir. Hələ Sumqayıtda 
bir neçə müxtəlif abidələr də 
qoyulacaqdır.

– Yeni layihələriniz 
varmı?

– Düşmənlərimizin 
özününküləşdirməyə 

 çalışdıqları türkdilli ölkələrin 
simvoluna çevrilmiş məşhur 
“Sarı gəlin” xalq mahnı-
mızın şərəfinə “Sarı gəlin” 
abidə kompleksini işləyib 
hazırlamışam. Bu barədə 
mətbuatda və televiziya-
da məlumat verilib. Bil-
diyimiz kimi uzun illərdir 
torpaqlarımızı işğal etmiş 
düşmənlərimiz tərəfindən 
bu məşhur mahnımız 
da oğurlanaraq, dünya 
ictimaiyyətinə erməni 
mahnısı kimi çatdırılır. “Sarı 
gəlin” musiqisinin sədaları 
altında hərəkət edəcək 
dinamikli su effektləri, mah-
nının sözlərində deyildiyi 
kimi, saçın ucun hörməzlər 
sözlərinin abidə komplek-
sinin dizaynında işlənməsi 
dünya memarlığında bir 
ilkdir ki, mahnının mətni ilə 
abidənin dizaynı bir-biri ilə 
vəhdət təşkil edir. İstərdim ki, 
bu abidə kompleksi qoyula-
caq əraziyə “Sarı gəlin” parkı 
adı verilsin. İldə bir dəfə bu 
abidə ətrafında “Sarı gəlin” 
Beynəlxalq Musiqi festivalı 
keçirilsin.

Qələmə aldı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycanda memarlıq və şəhərsalma 
YENI  INKIŞAF  MƏRHƏLƏSINDƏDIR

Bu gün ölkəmizin hər yerində yeni 
memarlıq abidələri yaradılır, parklar və 
xiyabanlar salınır, şəhərsalmanın müasir 
nümunələri tətbiq edilir. Onlar gündən-günə 
gözəlləşən Azərbaycanın füsunkarlığını daha 
da artırır. Bəs bu sahədə hansı yeniliklər 
gözlənilir?

Müsahiibimiz Türkdilli Ölkələrin Beynəlxalq 
Araşdırmaları Elmlər Akademiyasının 
professoru, Azərbaycan Memarlar İttifaqının 
üzvü, bir çox maraqlı layihələrin müəllifi, 
memar Cahid Həsənovdur.

Kitabçada XX əsrin əvvəllərində 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri cinayətlər, soyqırımları 
canlı şahidlərin dillərindən eşidilmiş 
və yazıya alınmışdır. Burada diqqətimi 
çəkən məqamlardan biri, bəlkə də 
ən əsası o idi ki, biz bir millət kimi, 

bu canlı xatirələrin hamısını indiyə 
qədər toplayıb çap etməməkdə nələri 
itirmişik və nələri də itiririk. Axı “erməni” 
adlandırdığımız hayların, yaxud 
haykanların yazıb, çap və tərcümə 
edib dünyaya sırıdıqlarının hamısı 
uydurmalar üzərində qurulub. Bu 
düşüncə ilə kitabı oxumağa başladım. 
Rəvan dildə yazılmışdı və çox asan 
oxunurdu. 

Əsər Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 
maliyyə yardımı ilə icra edilən 
“Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə” 
layihəsi çərçivəsində Qaçqın və 
Deportasiya Olunmuşlara Dayaq İctimai 
Birliyi tərəfindən nəşr edilmişdi. Hesab 
edirəm ki, həm müəllif, həm də adı 
çəkilən QHT əsərin çap olunmasında 
çox doğru iş görüblər. Yaxşı olardı ki, 
bölgələrimizin hamısının həyatında 
baş vermiş belə faciələr, nə qədər ki, 
gec deyil, toplanılıb nəşr edilsin. Bir 
müddətdən sonra bu hadisələr həm 
unudulacaq, həm də nəsil dəyişikliyi 
baş verəcək və onda da həmişəki kimi 
hər şey gec olacaq.

Müəllif elə girişdəcə bildirir ki, 1906-
1907-ci illər soyqırımında atasının əmisi 
və iki dayısı, 1918-ci il soyqırımında 

23 yaşlı əmisi, ata və anasının 30 
nəfərə qədər yaxın qohumları ermənilər 
tərəfindən qətlə yetirilib. Onun haqqında 
danışdığı hadisələr Zəngəzurun ucqar 
kəndlərindən biri, qədim türk yurdu, 
1905-1907-ci illərdə dəfələrlə erməni 
qəsbkarlarının təcavüzünə məruz 

qalmış, amma öz doğma torpaqlarını 
müdafiə edən, məlum 1918-ci il 
hadisələrində ermənilərin xarabalığa 
çevirdiyi, sonralar əhalisinin sağ 
qalmış qisminin qayıdıb qonşu Ərəfsə 
kəndində məskunlaşdığı Hortuyüz 
kəndin əhalisinin faciəsi barədədir. 
Bu kəndin camaatı XX əsrdə 3 dəfə 
ermənilər tərəfindən soyqırımına və 
deportasiyaya məruz qalmışdır. 

Əsər giriş, xatirələr və əlavədən 
ibarətdir. “Xatirələr”in özü də bir neçə 
bölməyə ayrılıb. Hər bölmədə müəllif 
müvafiq hadisələrdən bəhs edir. 

Kitabda diqqəti çəkən məqamlardan 
biri də müəllifin yeri gəldikcə Qarakilsə 
(Sisian) rayonunda ermənilərin 
yaşadığı kəndlərin adları haqqında 
məlumat verməsidir. Bu məlumatlar 
əsasında bəlli olur ki, həmin kəndlər 
ya keçmiş azərbaycanlı kəndləri 
olub, ya da yeni salınan kəndlərə də 
Azərbaycan dilində ad verilib, amma 
sovet hakimiyyəti illərində bu kəndlərin 
adı erməniləşdirilib. Bunlardan Ağkənd 
(Aşotavan), Təzəkənd (Tazagyuğ – 
Tasik), Uz (Uyts), Şəki (Şaki), Sisian 
(Hatsavan), Qarakilsə (Sisian), Urud 
(Vorotan), Şam (Şamb), Dulus (Tolors), 
Dərəbas (Darbas), Pirnəbi (Brnakot), 
Bazarçay (Spandaryan), Şinətağ 
(Lernaşen), Dərəkənd (Noravan), Əlili 

(Salvard) və s. adlarını çəkmək olar. 
Əsərdə ermənilər tərəfindən 

tamamilə məhv edilmiş kəndlər 
haqqında da qısa məlumat verilir. Bu 
kəndlərdən Ərikli, Şükar, İrimis, Qurdlar, 
Armudlu, Hortuyüz, Zabazadur, Ağayi, 
Pulkənd, Məzrə, Bəhrili, Ərəfsayi, 
Nalbənd, Şəhərcik və başqalarını 
göstərmək olar. 

Müəllif bütün bunların barəsində 
ümumiləşdirilmiş məlumat verir və 
bilavasitə tanıdığı adamların dilindən 
eşitdiklərini yazmışdır ki, bu da 
məlumatın etibarlılığını artırır.

Zəngəzur qəzasının maarif 
şöbəsinin müdiri Həşim bəy Hacıyevin 
1918-ci il dekabrın 10-da “Azərbaycan” 
qəzetində dərc olunmuş arxiv 
məlumatının kitabçaya əlavə olunması 
da mühüm bir sənəd kimi onun dəyərini 
daha da artırır.

Hesab edirik ki, belə yığcam həcmdə 
nəşrlərin çapı həm oxunaqlı, həm də 
lazımi informasiya ilə zəngin olur. Belə 
nəşrlərin daha da çox olmasını arzu 
edərdik.

Lətifə Əsgərova-Surxəlizadə, 
AMEA A.A.Bakıxanov adına 
Tarix İnstitutu “Azərbaycan 

Respublikasının tarixi”  
şöbəsinin elmi işçisi 

Yeni nəşrlər

Kitabxanada “Yeni kitablar” bölməsindəki kitablarla ta-
nış olarkən nəzərimi Oqtay Sadıqovun “Ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə” 

əsəri cəlb etdi. “Elm və təhsil” nəşriyyatında bu il nəşr olunmuşdu. 
Müəlliflə şəxsən tanış deyildim və ad-familiyasına da ilk dəfə idi ki, 
rast gəlirdim. Adı elm aləmində çəkilməyən müəllifin nə yazacağı 
düşüncəsi ilə diqqətimi cəlb edən əsəri alıb oxumağa başladım. 

Əli İldırımoğlunun “Xalq qəzeti”ndə “ustad dərsi” 

Ancaq bir müddət əvvəl 
Bakı Dövlət Universiteti-
nin jurnalistika fakültəsində 
qəzetimizin sayılıb-seçilən 
əməkdaşlarından olmuş Əşrəf 
Hacıyevın xatirəsinə həsr 
edilən tədbirdə, Yazıçılar Birli-
yinin Natəvan klubunda uzun 
illər bu kollektivdə çalışmış 
Əfqan Əsgərovun öz iştirakı 
ilə keçirilən 90 illik yubileyində, 
noyabrın 6-da redaksiyamızın 
akt zalında qəzetimizin keçmiş 
baş redaktoru, mərhum Rəşid 
Mahmudovun 90 illik yubiley 
tədbirində söz-sənət, infor-
masiya məbədimiz haqqında 
daha çox və dəyərli, müfəssəl 
məlumatlar eşitdim. 

Heç kəs inciməsin, noyabrın 
7-də iştirakçısı olduğum tədbir 
daha möhtəşəm idi. Çünki 35 
il ( 1955 – 1990) bu qəzetdə 
çalışaraq mətbuata üzağlığı 
gətirmiş, Tanrının 93 yaşda da 
yazmaq, yaratmaq, ən başlıca-
sı öyrətmək imkanı verdiyi Əli 
İldırımoğlu təxminən 30 ildən 
sonra redaksiyamıza gəlmişdi. 
Əli müəllimin ibrətamiz 
söhbətləri, dərs xarakterli 
tarixi faktları dilə gətirməsi, 
dövlətçiliyə sədaqət, siyasi 
ayıqlıq, jurnalist məsuliyyəti, 
qəzetçilik məharəti, insan 
ləyaqəti, Vətən sevgisi haqqın-
da olan fikirləri o qədər dəyərli 
idi ki, həmkarlarımız həmin 
söhbətləri “ustad dərsi” adlan-
dırdılar. Tərəddüd etmədən 
deyə bilərəm ki, biz ondan çox 
şey öyrəndik. 

Baş redaktor Həsən 
Həsənov qonağı təqdim 
edərək xatırlatdı ki, Əli İldırım-
oğlu 1927-ci il noyabr ayının 
17-də Qubadlı rayonunun 
Əliquluuşağı kəndində rəncbər 
ailəsində anadan olmuş-
dur. Müharibənin gedişi ilə 
əlaqədar olaraq, kəndlərdə 
müəllim çatışmazlığı ya-
ranmışdı. Ona görə də elə 
həmin il Əli İldırımoğlu Şuşa 
şəhərində açılmış müəllim 
kadrları hazırlayan iki aylıq 
kursa göndərilmiş, 1941-1942-
ci dərs ilində ilk dəfə olaraq 
Məlikəhmədli kənd ibtidai 
məktəbində sinif müəllimi kimi 
əmək fəaliyyətinə başlamış-
dır. 1946-cı ilə qədər rayonun 
Xıdırlı, Novlu, Xəndək ibtidai, 
Teymur Musganlı yeddiil-

lik məktəblərində müəllim 
işləmişdir.

 Laçın Pedaqoji Texniku-
munu, sonra isə Ağdam ikiillik 
Müəllimlər İnstitutunun tarix 
fakültəsini bitirdikdən son-
ra müəllim, tədris işləri üzrə 
direktor müavini, rayon maarif 
şöbəsinin inspektoru, "Avan-
qard" rayon qəzetinin məsul 
katibi, sonra isə redaktoru 
vəzifələrində çalışmışdır.1955-
ci ilin yanvar ayından 1990-cı 
ilin sonuna qədər "Kommunist" 
qəzetinin xüsusi müxbiri kimi 
Naxçıvan, Qarabağ, Dağlıq Qa-
rabağ, Mil–Muğan, Sumqayıt-
Quba zonaları üzrə fəaliyyət 
göstərmişdir.

Yüzlərlə oçerk, felyeton, 
hekayə və povestlərdən ibarət 
olan “Yazım-yazmayım”, 

“Mayaklar”, “Telepat”, “Çinarlı”, 
“Dərd”, “Silinməz izlər” kitabla-
rının, “Həmin adam”, “Közərən 
sətirlər”, “Mənim rəncbər atam”, 
iki hissədən ibarət olan “Zorən 
jurnalist”, “Aqibət”. “Qarlı 
gecələr”, “Daş yağan gün” 
romanlarının müəllifi olan Əli 
İldırımoğlu, həm də böyük bir 
insanlıq məktəbinin müəllifidir. 
Baş redaktor, eyni zamanda, 
həm qonağımız, həm də ev 
sahibi olan Əli İldırımoğlunun 
layiq görüldüyü mükafatların 
uzun bir siyahısı olduğunu 
bildirmişdir. 

Baş redaktorun birinci 
müavini Qüdrət Piriyev, re-
daksiyanın əməkdaşlarından 
Zərifə Bəşirqızı, Mehdi 
Mükərrəmoğlu, Ruslan 
Rəfizadə və başqaları Əli 
İldırımoğlunun jurnalist kimi 
prinsipiallığından, yazıçı kimi 
peşəkarlığından, vətəndaş 
kimi məsuliyyətindən, insan 
kimi sadəliyindən bəhs edən 
çoxsaylı faktları və hadisələri 
yada saldılar. 

Yazıçı -- publisistin özü isə 
əsərlərinin birində oxuculara 
ünvanladığı müraciətini xatırlat-
dı: “Ey anıb axtaranlarım! Alla-
ha inamım, ata-babama ehtira-
mım, övladlarıma məhəbbətim, 
elimə-obama bağlılığım, 
Vətənə sədaqətim, gücsüzlərə 
köməkliyim, yazıqlara rəhmim, 
yolunu azanlara qəzəbim - 
əyilən qəddim, qıyılan gözlərim, 
pozulmuş səhhətim, yuxusuz 
gecələrim, narahat günlərim, 
gərginləşən əsəblərim -- se-
vincim, kədərim, tapdığım və 
itirdiyim uğurlar, dosta eti-
barım, gəncliyimin əzabları, 
ahıllığımın gileyləri kitabları-
mın əmanətindədir. Məni və 
“mən”imi bilmək istəsəniz ömür 
salnaməmin natamam parçası 
olan əsərlərimi vərəqləyin”.

Biz yığcam bir görüşdə 
həmin əsərlərin olduqca qısa 
olan bir variantını dinlədik. Həm 
də müəllifin öz səsi ilə. 

Ömrün uzun, canın sağ 
olsun, qocaman və uzman 
həmkarımız! 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
Elşən AĞALAR (foto),  

“Xalq qəzeti”

İyirmi beş ilə yaxındır ki, “Xalq qəzeti” 
redaksiyasında çalışıram və hər dəfə işə 
gələndə Ulu Tanrıya min şükür edirəm ki, yüz 

yaşlı bu kollektivdə uzun illər çalışmış görkəmli 
söz adamlarının addımladığı pilləkənlərlə qalxmaq 
şansını mənə də verib. Qəzet oxuya biləcək yaşa 
çatdığımdan bugünədək “Kommunist” ( “Xalq 
qəzeti”) redaksiyasını müqəddəs məbəd hesab 
etmişəm. Mərhum baş redaktor Cəmil Əlibəyovla, 
qəzetin əməkdaşlarından Rafael Nağıyevlə, 
Alp Ağamirovla, Telman Heydərovla, Telman 
Əliyevlə, Firudin Rəsulovla, Feyzi Fərəcullayevlə 
söhbətlərimiz zamanı bu redaksiyanın tarixi 
barədə heç zaman yadımdan çıxmayacaq 
həqiqətləri eşitmişdim.

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə

Esedova Sevgiyye
Машинописный текст
S. 9.




