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İçərişəhər xalqımızın qürur mənbəyidir

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyev Şahin 

Seyidzadəni “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Me-
marlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin 
sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar 
videoformatda qəbul zamanı çıxışında 
da bu barədə ətraflı danışıb. Dövlətimizin 
başçısı nitqində İçərişəhərin xalqımızın  
milli sərvəti, istedadının bariz nümunəsi 
və dünya memarlıq tarixinin möhtəşəm 
abidəsi olduğunu qeyd edib. Ölkə rəhbəri 
daha sonra diqqətə çatdırıb: “Əsrlər 
boyu Azərbaycan xalqı İçərişəhəri, onun 
içində olan tarixi abidələri qoruyub və 
bundan sonra da əsrlər boyu qoruyacaq. 
İçərişəhərin hər bir küçəsi, hər bir tini, 
hər bir daşı qiymətlidir, tarixi əhəmiyyət 
kəsb edir. Qala divarları, Qız qalası, 

Şirvanşahlar sarayı, məscidlər, karvan-
saralar, muzeylər, digər tarixi abidələr 
qürur mənbəyimizdir. Dünyada İçərişəhərə 
bənzəri olan ikinci yer yoxdur. Düzdür, 
dünyanın bir neçə ölkəsində köhnə şəhər 
məhəllələri vardır, onların bir neçəsində 
mən olmuşam. Amma tam əminliklə deyə 
bilərəm ki, İçərişəhər kimi ikinci məkan, 
ikinci yer dünyada yoxdur. Bu, bizim tarixi 
irsimizdir, biz İçərişəhəri göz bəbəyimiz 
kimi qorumalıyıq və əminəm ki, siz bu 
məsuliyyəti dərk edirsiniz”.

İçərişəhəri “Bakı şəhərinin özəyi” 
adlandıran Prezident İlham Əliyev pay-
taxtımızı bu məkansız təsəvvür etməyin 
mümkün olmadığını vurğulayaraq, əlavə 
edib ki, inzibati bölgü baxımından müvafiq 
sərəncamla bir neçə il bundan əvvəl bura-

da  xüsusi idarəetmə mexanizmi yaradılıb, 
idarə təsis edilib. Bununla da İçərişəhər 
Bakı şəhərinin bir hissəsi olmaqla bərabər, 
müstəqil inzibati vahidə çevrilib.

Dövlətimizin başçısının çıxışında 
vurğuladığı kimi, Bakıya gələn hər bir xarici 
qonaq şəhəri gəzir, İçərişəhərə baş çəkir, 
burada yerləşən abidələrlə tanış olur və 
bir daha onda Azərbaycan xalqının böyük, 
qədim, istedadlı xalq olduğu əminliyi 
yaranır. 

“Ancaq böyük və istedadlı xalq belə 
möhtəşəm, dünya əhəmiyyətli abidə 
yarada bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, 
İçərişəhərin hər bir hissəsi, hər bir guşəsi 
əhəmiyyətlidir və eyni zamanda, İçərişəhər, 
sadəcə olaraq, açıq səma altında muzey 
deyil. İçərişəhərdə insanlar yaşayır, əsrlər 

boyu yaşayıb. Hamımız yaxşı bilirik ki, 
Bakının təməli məhz İçərişəhərdə qoyulub-
dur və qədim dövrlərdə Qala divarlarının 
kənarında heç bir tikili yox idi. Bu gün də 
İçərişəhərdə insanlar yaşayır və onların 
rahatlığı üçün əlbəttə ki, böyük işlər görülür 
və görüləcəkdir”, – deyə ölkə rəhbəri 
vurğulayıb. 

Həqiqətən də İçərişəhərə qədəm qoyan 
hər kəsi bu məkanın tarixi aurası, nadir 
memarlıq inciləri çəkir. Eyni zamanda, bu-
rada yaşayanların sosial şəraitinin yüksək 
səviyyədə qurulması üçün zəruri tədbirlər 
görülür, turistlərin, qonaqların səmərəli 
gəzintisi, istirahəti məqsədilə lazımi şərait 
yaradılır. Dövlətimizin başçısı İçərişəhərin 
tarixi simasının qorunmasını da daim 
diqqət mərkəzində saxlayır, bu ərazinin 
tarixi abidə olaraq yaşadılmasına xüsusi 
qayğı göstərir.  

Ölkə rəhbərinin çıxışında vurğulandığı 
kimi, Bakı şəhərinin bütövlükdə memarlıq 
ansamblı unikaldır. Bu, özünü həm Xəzər 
dənizinin kənarında yerləşməsində, tarixi 
abidələrlə zənginliyində, həm də müasir 
memarlıq nümunələrinin yaradılmasında 
və bütün bunların fonunda özünü büruzə 
verən xüsusi aurada göstərir.   

Paytaxtımıza hər gələn qonaq da 
bunu görür, hiss edir, Bakıda qədimliklə 
müasirlik arasında vəhdətin yaradılmasını 
yüksək dəyərləndirir. Bir sözlə, paytaxtımız  
getdikcə inkişaf edir, böyüyür. Son vaxtlar 
Bakının memarlıq məsələlərinə xüsusi 
diqqət göstərilməsi isə şəhərimizin daha 
da gözəlləşməsində önəmli rol oynayır. 

Prezident İlham Əliyev çıxışında 
mühüm bir məqama da toxunub.   Bildirib 
ki, bir vaxtlar  Bakıda müasir memarlıq üs-
lubuna, normalarına uyğun gəlməyən, heç 
bir memarlıq əmsallarına cavab verməyən 
yöndəmsiz binalar tikilib. Bu, Bakının bəzi 
yerlərinin simasını mənfiyə doğru dəyişib. 
Artıq belə acınacaqlı hala son qoyulub, 
şərait nəzarətə alınıb və məsələ diqqət 
mərkəzində saxlanılıb.  

Hazırda dövlət tərəfindən bütün bu 
problemlər tənzimlənir və icazəsiz, qanun-
suz tikililərin qarşısı alınır. Amma görülən 
ciddi tədbirlərə baxmayaraq, bu sahədə 
hələ də neqativ hallara rast gəlinir. 

Dövlətimizin başçısı dövlət qurumlarını 
və sahibkarları xəbərdar edərək, buna yol 
verilməyəcəyini, xüsusilə sahibkarların 
unikal şəhərimizi eybəcər binalarla korla-
malarına imkan yaradılmayacağını bildirib. 
Mövcud sahəyə nəzarət edən bütün orqan-
ların – Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı 
şəhərində yerləşən rayonların icra başçı-
larının fəaliyyətlərində bu məsələyə çox 
ciddi yanaşmalarını diqqətə çatdırıb, eyni 
zamanda, bundan sonra da Bakının vahid 
memarlıq konsepsiyası əsasında inkişafına 
xüsusi önəm veriləcəyini bildirib.   

Prezident İlham Əliyev çıxışının 
sonunda Bakının inkişafı və idarəetmə 
prinsiplərinin başqa şəhərlərdən 
fərqləndiyini, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğunun xüsusi idarəetmə 
formasında fəaliyyət göstərdiyini, Bakı 
bulvarının da xüsusi idarə yolu ilə bu 
yöndə işini canlandırdığını vurğulayıb. 
Buna görə də son illərdə xalqımızın 
milli sərvəti olan bulvarın əvvəlki qaran-
lıq, səliqəsizlik və heç bir şəhərə şərəf 
gətirməyən mənzərəsi aradan qaldırıla-
raq, inkişafına nail olunub,    uzunluğu 
5 dəfə artırılıb, burada səliqə-sahman 
yaradılıb. Beləliklə,  “İçərişəhərdə olan 
insan - ya yerli vətəndaş, ya qonaq o 
qədim məkandan çıxıb bulvara keçməklə 
tam yeni bir Bakı görür, müasir bir Bakı 

görür. Bax, bu amillər çox önəmlidir. Ona 
görə siz də təbii ki, öz fəaliyyətinizdə bu 
iki qurumla sıx əlaqədə olmalısınız, onlar 
da sizinlə. Çünki Bakı, onun bütün yerləri, 
hər bir guşəsi bizim üçün doğmadır, 
əzizdir. Əminəm ki, Bakı bundan sonra 
daha da gözəl şəhər olacaq. Bakıda yeni 
inşa edilən binalar - istər yaşayış binaları, 
istər ictimai binalar, ticarət obyektləri, iaşə 
obyektləri ən yüksək memarlıq zövqünə 
uyğun olmalıdır. Bu işlərə dövlət qurumları 
nəzarət etməlidir ki, bundan sonra Bakı 
ancaq gözəlləşsin”.

Vaqif BAYRAMOV, 
 “Xalq qəzeti”

İçərişəhərin tarixi simasının qorunması 
dövlət başçısının nəzarətindədir 

“İçərişəhərin hər bir küçəsi, 
hər bir tini, hər bir daşı qiymətlidir, 
tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Qala 
divarları, Qız qalası, Şirvanşahlar 
sarayı, məscidlər, karvansaralar, 
muzeylər, digər tarixi abidələr qürur 
mənbəyimizdir. Dünyada İçərişəhərə 
bənzəri olan ikinci yer yoxdur. Düzdür, 
dünyanın bir neçə ölkəsində köhnə 
şəhər məhəllələri vardır, onların bir 
neçəsində mən olmuşam. Amma tam 
əminliklə deyə bilərəm ki, İçərişəhər 
kimi ikinci məkan, ikinci yer dünya-
da yoxdur. Bu, bizim tarixi irsimizdir, 
biz İçərişəhəri göz bəbəyimiz kimi 
qorumalıyıq və əminəm ki, siz bu 
məsuliyyəti dərk edirsiniz”. Bu fikirləri 
Prezident İlham Əliyev martın 3-də 
Şahin Seyidzadəni “İçərişəhər” Dövlət 
Tarix – Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin 
olunması ilə əlaqədar videoformat-
da qəbul edərkən bildirdi və məhz 
memarlıq üslubu ilə seçilən qədim 
tikililərin görkəmindən söz açaraq bu 
vəzifənin çox böyük etimad olduğunu 
vuğuladı.

Dövlət başçsı İçərişəhəri Bakının 
özəyi adlandırdı. Dedi ki, paytaxtı 
İçərişəhərsiz təsəvvür etmək müm-
kün deyil. İnzibati nöqteyi–nəzərdən 
İçərişəhərin müstəqil inzibati vahid 
kimi fəaliyyət göstərsə də, Bakı 
şəhərinin bir hissəsi olduğunu vurğu-
ladı. Həqiqətən də, Prezidentin dediyi 
kimi, Bakı şəhərinin gözəlliyi bu gün 
heç kimə sirr deyil və Bakıya gələn 
hər bir xarici qonaq paytaxtımıza hey-
ran olur. Qonaqlar mütləq İçərişəhərə 

baş çəkir, orada yerləşən abidələrlə 
tanış olur və bir daha görür ki, 
Azərbaycan xalqı böyük, qədim, iste-
dadlı olduğuna görə belə möhtəşəm, 
dünya əhəmiyyətli abidə yaradıb.

İçərişəhərin, sadəcə olaraq, açıq 
səma altında muzey olmadığını 
qeyd edən dövlət başçısı bildirdi ki, 
İçərişəhərdə insanlar yaşayır, əsrlər 
boyu yaşayıb. Bakının təməli məhz 
İçərişəhərdə qoyulub. İçərişəhər həm 
Bakı sakinləri, həm bütün Azərbaycan 
vətəndaşları, xarici qonaqlar üçün çox 
cəlbedici yerdir və məhz buna görə 
İçərişəhərə hər gün böyük axın var. 
Bütün bunları nəzərə alaraq, işlər elə 
qurulmalıdır ki, orada yaşayan insan-
lar əziyyət çəkməsinlər, eyni zaman-
da, turistlər, qonaqlar üçün də lazımi 
şərait yaradılsın: “Son illər ərzində 
bu istiqamətdə böyük işlər görülüb. 
İçərişəhərin tarixi simasının qorunma-
sı şəxsən mənim nəzarətimdədir və 
əminəm ki, sizin rəhbərliyinizlə İdarə 
qarşıda duran yeni vəzifələri uğurla 
icra edəcək. İçərişəhər əbədi yaşaya-
caq və yaşamalıdır”.

Bakı şəhərini bütövlükdə unikal 
memarlıq ansamblı kimi dəyərləndirən 
Prezident buradakı qədimliklə müasir-
lik arasında vəhdəti diqqətə çatdırdı. 
Qeyd etdi ki, Bakı inkişaf edir, böyüyür 
və son vaxtlar paytaxtın memarlıq 
məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilir. 
Dövlət tərəfindən bütün bu məsələlər 
tənzimlənir və icazəsiz, qanunsuz 
tikililərin sayı xeyli azalıb: “Amma 
hələ də belə hallar var və mən bütün 
qurumları, dövlət qurumlarını və 
sahibkarları xəbərdar etmək istəyirəm 
ki, buna yol verilməyəcək. Xüsusilə 
sahibkarlara müraciət edirəm, qa-
zanc dalınca getmək o demək deyil 

ki, biz unikal şəhərimizi eybəcər 
binalarla korlayaq. Biz buna imkan 
verməyəcəyik, qanunsuz tikililərə son 
qoyulmalıdır. Bu məsələyə nəzarət 
edən bütün orqanlar bu işlərə çox 
ciddi yanaşmalıdır –  Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, Bakı şəhərində yerləşən 
rayonların icra başçıları. ...Ancaq 
yenə də deyirəm, son vaxtlar görül-
müş tədbirlər nəticəsində Bakının me-
marlıq ansamblı xeyli sağlamlaşdı. Bu 
gün bir daha demək istəyirəm, Bakı 
unikal şəhərdir, dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən biridir. Bunu hər kəs 
deyir, mənim aləmimdə Bakı dünyanın 
ən gözəl şəhəridir. Hamımız Bakını 
sevirik, Bakını qorumalıyıq və yenə 
də deyirəm, şəhər inkişaf etməlidir, 
ancaq planlı şəkildə”.

Dövlət başçısı Ş.Seyidzadənin 
üzərinə böyük məsuliyyət düşdü-
yünü bir daha vurğuladı yə tövsiyə 
xarakterli tapşırıqlar verdi. Bildirdi ki, 
Bakı şəhərində  yaradılmış xüsusi bir 
idarəetmə mexanizmi – Bakı şəhəri, 
İçərişəhər və Bulvar –  üç qurum 
vardır. Bu üç qurum arasında işgüzar 
əlaqələr güclənməlidir: “Ona görə 
siz də təbii ki, öz fəaliyyətinizdə bu 
iki qurumla sıx əlaqədə olmalısınız, 
onlar da sizinlə. Çünki Bakı, onun 
bütün yerləri, hər bir guşəsi bizim 
üçün doğmadır, əzizdir. Əminəm ki, 
Bakı bundan sonra daha da gözəl 
şəhər olacaq. Bakıda yeni inşa edilən 
binalar – istər yaşayış binaları, istər 
ictimai binalar, ticarət obyektləri, 
iaşə obyektləri ən yüksək memarlıq 
zövqünə uyğun olmalıdır”.

Aydın HÜSEYNOV,  
Milli Məclisin deputatı

İçərişəhər... Azərbaycana məxsus qala şəhər, milli sərvətimiz, 
dünya memarlıq tarixinin möhtəşəm abidəsi kimi əsrlərdən bu 
günə qorunub saxlanan, hər daşında min sirr gizlənən doğma 
məkan... Bura Azərbaycan xalqının istedadının bariz nümunəsidir. 
Əsrlər boyu olduğu kimi, bundan sonra da xalqımız yenə 
İçərişəhəri, orada olan tarixi abidələri qoruyacaq. 

Cənab İlham Əliyev çıxışında 
demişdir: “İçərişəhər bizim milli 
sərvətimizdir, dünya memarlıq 
tarixinin möhtəşəm abidəsidir, 
Azərbaycan xalqının istedadının 
bariz nümunəsidir. Əsrlər boyu 
Azərbaycan xalqı İçərişəhəri, 
onun içində olan tarixi abidələri 
qoruyub və bundan sonra 
da əsrlər boyu qoruyacaq. 
İçərişəhərin hər bir küçəsi, hər 
bir tini, hər bir daşı qiymətlidir, 
tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Qala 
divarları, Qız qalası, Şirvanşahlar 
sarayı, məscidlər, karvansaralar, 
muzeylər, digər tarixi abidələr 
qürur mənbəyimizdir. Dünyada 
İçərişəhərə bənzəri olan ikinci 
yer yoxdur. Düzdür, dünyanın 
bir neçə ölkəsində köhnə şəhər 

məhəllələri vardır, onların bir 
neçəsində mən olmuşam. Amma 
tam əminliklə deyə bilərəm ki, 
İçərişəhər kimi ikinci məkan, 
ikinci yer dünyada yoxdur. 
Bu, bizim tarixi irsimizdir, biz 
İçərişəhəri göz bəbəyimiz kimi 
qorumalıyıq və əminəm ki, siz bu 
məsuliyyəti dərk edirsiniz”.

Möhtərəm Prezidentin bu 
sözləri məndə sonsuz qürur 
və ruh yüksəkliyi yaratdı. 
Dövlətimizin başçısının qeyd 
etdiyi kimi, həqiqətən, İçərişəhər 
Bakı şəhərinin özəyidir. Bakı 
şəhərini İçərişəhərsiz təsəvvür 
etmək mümkün deyil. 

Bu gün ölkəmizə çox sayda 
əcnəbi qonaqlar, turistlər gəlir. 
Onlar Xəzəri sahilində yerləşən 

bənzərsiz Bakımıza, paytaxtın 
gözü olan qənirsiz İçərişəhərə 
heyran qalırlar. İçərişəhər həm də 
bizim şanlı keçmişimiz barədə dil 
açıb danışır. 

Cənab İlham Əliyev sonra 
demişdir: “İçərişəhərin tarixi 
simasının qorunması şəxsən 
mənim nəzarətimdədir və 
əminəm ki, sizin rəhbərliyinizlə 
İdarə qarşıda duran yeni 
vəzifələri uğurla icra edəcək. 
İçərişəhər əbədi yaşayacaq və 
yaşamalıdır. Biz də, bizdən sonra 
gələn nəsillər də haqlı olaraq 
İçərişəhərlə fəxr edəcəklər”. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycan xalqı  hazırda 
öz qədim tarixinin ən şərəfli 
günlərini yaşayır. 2020-ci ilin 

payızında qırx dörd günlük şanlı 
Vətən müharibəsində Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin liderliyi 
ilə tarixi zəfər qazanan xalqımız 
bu gün doğma məmləkətimizin 
hər bir guşəsində böyük şövq 
və həvəslə qurub-yaratmaqla 
məşğuldur. 

Mən tələbələrimlə birlikdə 
İçərişəhəri tez-tez ziyarət edirəm. 
Burada səliqə və zövq ilə son 
illər aparılan bərpa və quruculuq 
işlərindən çox məmnun qalıram. 
Əlbəttə, biz tarixi milli maddi 
mədəniyyət abidələrimiz arasında 
xüsusi yer olan İçərişəhərin 
qorunub saxlanması üçün hər 
birimiz əlimizdən gələni etməliyik. 

Minaxanım ƏSƏDLİ, 
Azərbaycan Turizm və 

Menecment  Universitetinin 
professoru, tarix elmləri 

doktoru

Ceyhun Bayramov BMT-nin Kapitalın İnkişafı 
Fondunun icraçı katibi Priti Sinha ilə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin Kapitalın 
İnkişafı Fondunun (UNCDF) icraçı katibi Priti Sinha ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyindən AZƏRTAC-a 
verilən məlumata görə, görüşdə Ceyhun 
Bayramov Azərbaycanın BMT-nin müxtəlif 
institutları ilə münasibətlərin inkişafına 
yüksək önəm verdiyini qeyd edib. Ölkəmizin 
BMT-nin Kapitalın İnkişafı Fondu ilə 
əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirməyə 
hazır olduğu vurğulanıb.

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın 
müstəqilliyinin ilk illərində işğal faktoru ilə 
üzləşdiyini, nəticədə dünyada əhalisinin 
sayına nisbətdə ən çox məcburi köçkün 
olan ölkəyə çevrildiyini diqqətə çatdırıb. 
Azərbaycanın əvvəllər yardım alan ölkədən, 
bu gün beynəlxalq birliyin məsuliyyətli üzvü 
kimi donor ölkəyə çevrildiyini vurğulayıb.

Ceyhun Bayramov pandemiya dövründə 
80 ölkəyə Azərbaycan tərəfindən COVID-19 
pandemiyası ilə mübarizə istiqamətində 
yardımların göstərildiyini bildirib. Nazir, 
həmçinin Azərbaycan tərəfindən Qoşul-
mama Hərəkatı daxilində edilən yardımlar, 
ötən həftə Ukraynaya göndərilən humanitar 
yardım barədə danışıb.

Priti Sinha regiondakı hazırkı vəziyyət, 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan 
dövləti tərəfindən aparılan böyük həcmli 
bərpa və yenidənqurma işləri barədə 
məlumatlandırılıb və bu xüsusda BMT-nin 
Kapitalın İnkişafı Fondu ilə əməkdaşlıqda 
maraqlı olduğumuz ifadə edilib.

BMT-nin Kapitalın İnkişafı Fondunun 

icraçı katibi xanım Priti Sinha səmimi 
qəbula görə təşəkkürünü bildirib və ölkəmizi 
müstəqilliyin 30 illiyi, eləcə də BMT ilə 
münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi 
münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

O, təmsil etdiyi təşkilatın missiya-
sı, beynəlxalq miqyasda həyata ke-
çirdiyi layihələr, ölkəmizlə əməkdaşlıq 
perspektivləri barədə danışıb və təşkilatın 
dünyanın 46 ölkəsi ilə əməkdaşlıq etdiyini 
və bu ölkələrə müxtəlif istiqamətlərdə, o 
cümlədən yerli infrastrukturun, kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafı, rəqəmsal inkişaf və s. 
sahələrində yardımlar etdiyini deyib.

Azərbaycanla Fond arasında qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığın qurulmasında maraq 
ifadə edilib. Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı 
maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Məlum olduğu kimi, bu il martın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Şahin Seyidzadəni “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri 
vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib. Dövlətimizin başçısı qəbulda 
parlaq və dərin məzmunlu çıxış edib. Mən hər bir Azərbaycan ziyalısı kimi, böyük məmnunluq 
hissi ilə möhtərəm Prezidetimizin qədim və şanlı tariximizin bir parçası olan İçərişəhərlə bağlı 
olduqca dəyərli fikir və mülahizələri ilə tanış olmuşam. 

İçərişəhər şanlı tariximiz 
barədə dil açıb danışır 
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