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İçərişəhər xalqımızın qürur mənbəyidir
Vaqif Bayramov
Bu gün dünyada hökm sürən qeyri-sabitlik, xalqların və ölkələrin dinc qonşuluq şəraitində
yaşamalarına göstərilən təhdidlər dövlətlərin öz potensiallarını inkişaf etdirməsini, vətəndaşların rifahını
yaxşılaşdırmasını çətinləşdirir. Azərbaycanda isə vəziyyət göz önündədir: respublikamızda insan amilinə
mühüm önəm verilir, insanların həyat şəraitinin daha da yüksəlməsi üçün müvafiq dövlət proqramları
uğurla icra edilir.
Azərbaycanda kəndlər, qəsəbələr, şəhərlər getdikcə simasını dəyişir, gözəlləşir. Belə yeniləşmə bir
vaxtlar neft tullantıları içərisində boğulan Bakıətrafı yaşayış sahələrində də özünü qabarıq büruzə verir.
Paytaxtkənarı rayonlarda sosial obyektlər inşa olunur, yollar çəkilir, yeni iş yerləri yaradılır. Bütün bunlar
isə, şübhəsiz ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yeritdiyi sosial siyasətin, insanlara göstərdiyi
diqqət və qayğının, gündəlik nəzarətin bariz ifadəsidir.
Qədimliyi və müasirliyi ilə diqqət çəkən Bakı bu gün çox sürətlə inkişaf edir, modernləşir. Şəhər
getdikcə xarici turistlər üçün maraqlı və cəlbedici bir paytaxt kimi tanınır. Bakının tarixi-memarlıq abidələri
ilə zəngin olan hissəsi ilə yanaşı, həm də müasir məkanları da bura gələn əcnəbi qonaqların marağına səbəb
olur. Şəhərdə müxtəlif bədii sərgilərin, müasir görməli yerlərin mövcudluğu paytaxtımızın görünüşünə
xüsusi rəng qatır.
Dövlətimizin başçısının tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq son illərdə Bakıda həyata keçirilən
abadlıq-quruculuq tədbirlərinin həcmi də artıb. Bu işlər paytaxt sakinlərinin və ölkəmizə gələn turistlərin
istirahəti üçün ən müasir parkların və yeni-yeni yaşıllıq zolaqlarının salınması, şəhərin qədim tarixi
memarlıq nümunələrinin bərpası və yeni, müasir binaların tikilib istifadəyə verilməsi ilə müşayiət olunur.
Bütün bunlar yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Bakını dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirir.
Paytaxtdakı tarixi-mədəniyyət abidələrinin bərpası da dövlət siyasətində mühüm yerlərdən birini
tutur. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində bu cür obyektlərin təmiri, bərpası, yenidən
qurulması istiqamətində çox böyük işlər görülür. “İçərişəhər“ Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda son illər
ərzində reallaşdırılan tədbirlər bunun bariz ifadəsidir. Dövlətimizin başçısı bu tarixi abidəyə xüsusi diqqət
göstərilməsinin zəruriliyi barədə çıxışlarının birində deyib: “Bu gün həm Bakı sakinləri, həm şəhərimizə
gələn qonaqlar İçərişəhərlə tanış olarkən Azərbaycanın qədim mədəniyyətini, tarixini öz gözləri ilə
görürlər. İndi orada görülən işlər ən yüksək səviyyədədir. Özü də mən sizə deyim ki, dünyada köhnə
şəhərlər, tarixi abidələr o qədər də çox deyildir. Onlar daha çox Avropa şəhərlərində vardır. Onların
arasında mən deyə bilərəm ki, İçərişəhər öz gözəlliyi, səliqə-sahmanı və göstərilən xidmətləri ilə fərqlənir.
Bu, bizim tariximizə, qədim mədəniyyətimizə olan münasibətimizdir…”
Prezident İlham Əliyev Şahin Seyidzadəni “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 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, 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”.
İçərişəhəri “Bakı şəhərinin özəyi” adlandıran Prezident İlham Əliyev paytaxtımızı bu məkansız
təsəvvür etməyin mümkün olmadığını vurğulayaraq, əlavə edib ki, inzibati bölgü baxımından müvafiq
sərəncamla bir neçə il bundan əvvəl burada 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 qoyulubdur 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, burada 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 üslubuna, 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, qanunsuz 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 korlamalarına imkan yaradılmayacağını bildirib.
Mövcud sahəyə nəzarət edən bütün orqanların – Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı şəhərində yerləşən
rayonların icra başçılarının 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 qaranlıq, səliqəsizlik və heç bir
şəhərə şərəf gətirməyən mənzərəsi aradan qaldırılaraq, 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”.

