
“Türk dünyasının görkəmli ictimai-
siyasi xadimi – Əhməd bəy Ağaoğlu” 

 Azərbaycan və 
Türkiyənin Respubli-
kasının dövlət himnləri 
səsləndirildikdən sonra 
Aİİ rektoru, ilahiyyat üzrə 
fəlsəfə doktoru Ceyhun 
Məmmədov bildirib ki, bu il 
Azərbaycan ictimai fikrinin 
böyük nümayəndələrindən 
biri, görkəmli publisist və 
tənqidçi, tanınmış hüquq-
şünas və şərqşünas Əhməd 
bəy Ağaoğlunun anadan 
olmasının 150 illiyi tamam 
olur: “Bununla əlaqədar, 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham 
Əliyev 10 aprel 2019-cu il 
tarixdə “Əhməd bəy Ağa-
oğlunun 150 illik yubileyi-
nin keçirilməsi haqqında” 
sərəncam imzalamış və 
Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi 3 iyul 2019-cu il 
tarixdə qeyd olunan sərəncamın 
icrası ilə əlaqədar tədbirlər 
planını təsdiq  etmişdir.”

Aİİ rektoru bildirib ki, 

Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan ictimai fikir 
tarixində dərin iz qoymuş 
mütəfəkkir Əhməd bəy 
Ağaoğlunun 150 illik yubile-
yinin qeyd olunmasını təmin 
etmək məqsədi ilə imzaladığı 
sərəncam dövlətimiz tərəfindən 
Türk dünyasının görkəmli 
ictimai-siyasi xadiminə verilən 
dəyərin, hörmət və ehtiramın ən 
yüksək göstəricisidir.

C.Məmmədov qeyd edib ki, 
sərəncamın icrası ilə əlaqədar 
keçirilən tədbir Türk dünya-
sının görkəmli ictimai-siyasi 
xadimi Əhməd bəy Ağaoğ-
lunun həyat yolu və əsərləri 
ilə yaxından tanışlıq, ədəbi 
fəaliyyətinin yeni, maraqlı 
səhifələrini öyrənmək baxımın-
dan xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

İstanbul Universite-
ti Türkiyat Araşdırmaları 
İnstitutunun müdiri Mustafa 
Balcı görkəmli ictimai xadim, 
şərqşünas, publisist, tənqidçi 
Əhməd bəy Ağaoğlunun təkcə 

Azərbaycanda yox, Türkiyədə, 
Yaxın və Orta Şərqdə, Mərkəzi 
Rusiya və Qərbi Avropada da 
tanınmış alimlərdən olduğu-
nu qeyd edib. M.Balcı dahi 
mütəfəkkirin hürriyyət və 
demokratiya aşiqi bir insan, 
milliyyətçi ziyalı olduğunu 
qeyd edərək, onun insanlığın 
bütün üstün cəhətlərini və 
məziyyətlərini özündə top-
lamış böyük insan olduğunu 
vurğulayıb.

Türk Ocaqları İstanbul 
şöbəsinin müdiri Cezmi 
Bayram qeyd edib ki, Əhməd 
bəy bütün həyatı boyunca 
çəkdiyi əzablara, əziyyətlərə, 
sürgünlərə, məhrumiyyətlərə 
baxmayaraq, sözünü 
çəkinmədən demiş, xalqının 
və böyük Türk dünyasının 

mənafeyi uğrunda hər 
zaman mübarizə apar-
mışdır. Böyük sənətkarın 
yaradıcılığı və fəaliyyəti 
çoxtərəfli, çoxjanrlı, sis-
temli şəkildə davam etmiş, 
son nəfəsinədək xalqına, 
millətinə, mədəniyyətinə 
bağlı olduğunu 
göstərmişdir.

Türkiyə Respublikası-
nın Azərbaycan Respub-
likasındakı səfiri Erkan 
Özoral iki qardaş ölkənin 
ortaq dəyərlərindən biri 
olan Əhməd bəy Ağaoğ-
lunun 150 illik yubileyinə 
həsr olunmuş konfransın 
keçirilməsinin təqdirəlayiq 
hal olduğunu vurğulayıb. 
Türkiyə–Azərbaycan 
dostluq və qardaşlıq 

əlaqələrinin inkişafının böyük 
əhəmiyyətə malik olduğunu, 
tarixi köklərə söykəndiyini, 
eyni millətə, eyni dilə, eyni 
dinə sahib olan iki xalq arasın-
dakı qardaşlıq münasibətlərinin 

əsrlər boyu yaşadığını və bu 
əlaqələrin hazırda daha da 
zənginləşdiyini, yeni səviyyəyə 
yüksəldiyini bildirib.

Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi sədrinin müa-
vini Gündüz İsmayılov Əhməd 
bəyin əsərlərində milli qurtuluşa 
gedən yolun cəmiyyətin mədəni 
və təhsil səviyyəsi ilə ölçüldü-
yünü vurğulayıb. O qeyd edib 
ki, görkəmli ictimai xadim və 
yazıçı, publisist Əhməd bəy 
Ağaoğlu Azərbaycanın milli 
istiqlalı uğrunda mübarizənin ön 
cərgəsində duran ziyalılarımız-
dan biri olub.

Konfrans öz işini bu gün  
davam etdirəcək.

 “Xalq qəzeti”

Aida İmanquliyevanın Azərbaycan 
şərqşünaslıq elminin inkişafında 
silinməz iz qoyan alim olduğunu 
vurğulayan G.Baxşəliyeva əlavə edib 
ki, 3 sanballı monoqrafiya, 100-dən 
çox elmi və elmi-populyar məqalənin 
müəllifi olan, elmi fəaliyyətini ərəb 
ədəbiyyatının tədqiqinə həsr edən 
Aida İmanquliyeva ilk dəfə sistemli 
şəkildə ərəb-qərb ədəbiyyatlarının 

qarşılıqlı əlaqələrini və təsirini 
öyrənib.

İnstitut direktorunun sözlərinə 
görə, məhz onun tədqiqatları 
nəticəsində müəyyən olunub ki, yeni 
ərəb ədəbiyyatı qərb ədəbiyyatının, o 
cümlədən ingilis romantiklərinin, rus 
tənqidi realizminin nümayəndələrinin 
çox güclü təsirinə məruz qalıb və 
onlardan bəhrələnib: “Aida İmanquli-
yeva çox böyük ruhla məhcər - ərəb 
ədəbiyyatını araşdırırdı. Bu araşdır-
manı aparmaq çətin idi. Onu etmək 
üçün bir necə dil bilmək lazım idi. 
Adətən, ərəbşünaslar elə tədqiqat 
mövzuları götürürlər ki, onlara ərəb 
dili lazım olur. Amma Aida xanı-
mın tədqiqatlarını aparmaq üçün 
ərəb dili ilə yanaşı, qərb dillərini 
də bilmək lazım idi. O, bu işlərin 
öhdəsindən çox uğurla gəldi. Aida 
xanım əsərlər yazarkən həm qərb 
ədəbiyyatından – ingilis və fransız, 
həm də rusdilli ədəbiyyatdan geniş 
istifadə edirdi. Aida İmanquliyeva rus 
tənqidi realizminin nümayəndələrinin 
- A.P.Çexovun, F.M.Dostoyevskinin, 
L.N.Tolstoyun, N.V.Qoqolun çox gözəl 
bilicisi idi. O, Belinskini demək olar 

ki, sətir-sətir öyrənmişdi. Belinskinin 
ərəb ədəbiyyatına, xüsusilə Mixail 
Nuaymə adlı Livan yazıçısının yara-
dıcılığına təsirini ilk dəfə Aida xanım 
öyrənmişdi”.

G.Baxşəliyeva qeyd edib ki, 
Aida İmanquliyeva ədəbi əlaqələr 
sahəsində böyük tədqiqatlar apa-
rıb: “Sovet dövründə Şərq-Qərb 
ədəbiyyatının təsiri o qədər də 

geniş araşdırılmırdı. Sovet dövründə 
başqa ideologiya hökm sürürdü. 
Aida xanım sübut etdi ki, mədəniyyət 
sahəsində də Şərq-Qərb əməkdaşlığı 
mümkündür. Ancaq bu şərtlə ki, bu 
əməkdaşlıq yaradıcı olsun və milli 
ənənə zəminində baş versin”.

Alimin Şərqşünaslıq İnstitutuna 
rəhbərlik etdiyi dövrdə bacarıqlı elm 
təşkilatçısı kimi özünü göstərdiyini 
xatırladan G.Baxşəliyeva əlavə 
edib ki, o, Azərbaycan elmini dün-
ya səviyyəsində təmsil edə biləcək 
gözəl alim idi: “O, bir çox ölkələrdə 
Azərbaycan elmini böyük ləyaqətlə 
təmsil edib, böyük uğurla elmi 
məruzələr edib. Onun adı Qərb 
mətbuatında da öz əksini tapmışdı”.

Aida İmanquliyevanı gözəl 
insan kimi də xarakterizə edən 
G.Baxşəliyeva onun hamıya örnək 
ola bilən azərbaycanlı xanım oldu-
ğunu da vurğulayıb: “Aida xanım 
çox zəhmətkeş insan idi. O, həm 
də örnək ola bilən bir azərbaycanlı 
xanım idi. Aida xanım öz zəhməti 
sayəsində institutda kiçik elmi işçi 
vəzifəsindən direktor vəzifəsinə qədər 
yüksəlib. Təəssüflər olsun ki, 27 il 

əvvəl biz onu itirdik. Artıq 27 ildir ki, 
onun məzarı başına yığışırıq. Biz 
daim onu yad edirik. Onun itkisini biz 
Azərbaycanın və dünya elminin itkisi 
kimi qəbul edirik”.

Aida İmanquliyevanın 
Şərqşünaslıq İnstitutunda uzun 
müddət rəhbərlik etdiyi ərəb filo-
logiyası şöbəsinin hazırkı müdiri, 
professor, filologiya üzrə elmlər 

doktoru Vilayət Cəfərov bu gözəl 
alimlə bərabər işlədiyini söyləyib 
və qeyd edib ki, şöbə Aida xanı-
mın rəhbərliyi altında 1978-ci ildə 
fəaliyyətə başlayıb. Bu şöbə onun 
rəhbərliyi ilə çox böyük uğurlar 
qazanıb: “Aida xanım dünyadan 
çox vaxtsız köçdü. Onun vaxtsız 
vəfatı həm rus, həm də Azərbaycan 
şərqşünasları üçün ağır bir itki idi. 
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun 
direktoru işlədiyi illərdə alim elmin 
bu sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün 
çox böyük işlər görüb. O, yaradıcı-
lığının, demək olar ki, çiçəkləndiyi 
dövrdə dünyasını dəyişdi. Aida xa-
nımın vəfatı ilə bizim institut çox şey 
itirdi. Onun Şərqşünaslıq İnstitutu ilə 
bağlı böyük planları var idi. Deyir-
di ki, xaricdən qayıdıb gələndən 
sonra bu planları müzakirə edərik 
və institutun səviyyəsini qaldır-
mağa çalışarıq. Amma o, uzun 
müddət xəstəxanalarda müalicə 
olundu. Aida İmanquliyeva o zaman 
SSRİ-dəki ərəbşünaslar arasında 
çox məşhur idi. Mən deyərdim ki, 
Moskvanın, Sankt-Peterburqun 
ərəbşünas alimləri Aida İmanqu-

liyevanın vasitəsilə Bakıya ayaq 
açdı. Onun vasitəsilə tanınmış 
ərəbşünaslar Azərbaycana gəldilər, 
Azərbaycan ərəbşünaslığı ilə tanış 
oldular”.

Aida xanımın Azərbaycan 
şərqşünaslığını, eləcə də 
ərəbşünaslığını xaricdə ləyaqətlə 
təmsil edən bir mütəxəssis olduğunu 
xüsusi vurğulayan V.Cəfərov deyib 
ki, Aida İmanquliyeva Qərb və Şərqin 
mənəvi dəyərlərini özündə birləşdirib. 
O, müasir ərəb ədəbiyyatının 
öyrənilməsində yeni səhifə açıb.

Alim əlavə edib ki, Aida İman-
quliyeva elmi fəaliyyətlə məşğul 
olmaqla yanaşı, şərqşünaslıq 
sahəsi üzrə milli kadrların hazır-
lanmasına da böyük töhfə verib: 
“Аida İmanquliyeva müasir ərəb 
ədəbiyyatının öyrənilməsində yeni 
səhifə açan məktəbin əsasını qoydu. 
A.İmanquliyevanın fundamental 
tədqiqatları Azərbaycan və dünya 

şərqşünaslığını zənginləşdirib”.
Şərqşünaslıq İnstitutunun Mərkəzi 

Asiya ölkələri şöbəsinin müdiri, iqtisa-
diyyat üzrə elmlər doktoru Dünyamalı 
Vəliyev Aida İmanquliyevanın mənalı 
həyat yolundan, dünya şərqşünaslığı 
üçün qoyduğu zəngin elmi irsdən 
danışaraq onun Şərqşünaslıq İnstitu-
tunda ərəb filologiyası şöbəsinin yara-
dılmasındakı rolundan söz açıb.

D.Vəliyev əlavə edib ki, dünyanın 
bir sıra ölkələrində, o cümlədən ərəb 
aləmində yaxşı tanınan, əsərlərinə 
tez-tez istinad edilən Aida İmanquliye-
va yeni və müasir ərəb ədəbiyyatının 
ən nüfuzlu tədqiqatçılarından biri 
kimi şərqşünaslıq tarixinə əbədi daxil 
olmuş azsaylı mütəxəssislərdəndir.

Alim Aida İmanquliyevanın parlaq 
bir şəxsiyyət olduğunu xüsusi vur-
ğulayıb: “Aida İmanquliyeva ilə uzun 
müddət çiyin-çiyinə işləmişəm. O, 
Azərbaycan şərqşünaslığının parlaq 
ulduzlarından biri idi. Aida xanım 
hərtərəfli, həyat eşqi ilə yaşayan bir 
insan idi. Allah ona rəhmət etsin”.
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Azərbaycanın dünya elminə bəxş etdiyi görkəmli 
şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın xatirəsi anılıb 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bün-
yadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun kollektivi XX əsrdə 
Azərbaycanın dünya elminə bəxş etdiyi görkəmli simalar-

dan biri – şərqşünas alim, pedaqoq, filologiya elmləri doktoru, 
professor Aida İmanquliyevanın məzarını ziyarət edib, xatirəsini 
dərin ehtiramla anıb, məzarı üzərinə əklillər qoyub, gül dəstələri 
düzüb. Anım mərasimində çıxış edən Şərqşünaslıq İnstitutunun 
direktoru, Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü Gövhər 
Baxşəliyeva bildirib ki, Aida İmanquliyeva həm ictimai fəaliyyət, həm 
şəxsi keyfiyyətləri baxımından başqalarından fərqlənən, parlaq bir 
şəxsiyyət olub.

Böyük mütəfəkkir Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyi ilə 
əlaqədar Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ), Türk Əməkdaşlıq 
və Koordinasiya Agentliyi (TİKA), Türk Ocaqları İstanbul 

şöbəsi, İstanbul Universiteti Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun birgə 
təşkilatçılığı ilə “Türk dünyasının görkəmli ictimai-siyasi xadimi – 
Əhməd bəy Ağaoğlu” mövzusunda ikigünlük elmi konfrans öz işinə 
başlayıb.

Qazax Sement Zavodundan 
aldığımız məlumatda deyilir ki, 2019-
cu il oktyabrın 1-2-də Almaniyanın 
paytaxtı Berlin şəhərində beynəlxalq 
sement konfransı çərçivəsində 2019-
cu il ərzində sement sənayesi üzrə 
fəaliyyət göstərən şirkətlərin mükafat-
landırılması (Cement İndustry Awards 
2019) keçiriləcək.

Konfransda dünyanın 30-dan 
çox ölkəsindən dəvət olunan sement 
sənayesi şirkətləri iştirak edəcək 
və burada sement sənayesi üzrə 
fəaliyyət göstərən şirkətlərin 2019-cu 
il üzrə mükafatlandırılması keçiriləcək.

Mükafatlandırma istehsalın op-
timallaşdırılması, modernləşdirmə, 
təhlükəsizlik, ətraf mühitin qorun-
ması və müəssisələrin digər əsas 
göstəriciləri nəzərə alınmaqla 
həyata keçirilir. 3 fərqli nominasiya 
üzrə keçiriləcək mükafatlandırmada 
Almaniya, Avstriya, Türkiyə, Argenti-

na, ABŞ və Afrika ölkələrinin aparıcı 
sement sənayesi şirkətləri ilə yanaşı, 
Qazax Sement Zavodu MMC (Akkord 
Sement) də iştirak edəcək.

Qeyd etmək istərdik ki, Qazax 
Sement Zavodu MMC (Akkord 
Sement) bu mükafatlandırma üçün 
ilkin mərhələni keçərək “İlin sement 
zavodu” nominasiyası üzrə nominant 
olaraq seçilmişdir və ölkəmizi CTP 
(Avstriya) GmbH və Opterra Zement 
GmbH (Almaniya) W & P Zement, 
Avstriya, Çimsa Türkiyə, Loma Negra, 
Argentina (Recycomb) və (Lomax), 
thyssenkrupp, INSEE Ecocyle və 

Sement materialları istehsalçıları 
(Cənubi Afrika) kimi aparıcı şirkətlər 
arasında təmsil edəcək.

Mükafatlandırma aşağıdakı 3 no-
minasiya üzrə keçiriləcək: ilin sement 
zavodu, ilin sement layihəsi, ətraf 
mühitin qorunması.

Nominasiya haqqında ətraflı 
məlumat üçün aşağıdakı linkə daxil 
ola bilərsiniz.

https://www.cemnet.com/Con-
ference/Item/183061/ICR-Cement-
Industry-Awards-2019
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Qazax Sement Zavodu Berlində keçiriləcək 
mükafatlandırma mərasimində iştirak edəcək 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
təsdiq etdiyi regionların sosial iqtisadi inkişafı dövlət proq-
ramları ilə respublikanın regionlarında qurulmuş müasir 

sənaye müəssisələri öz fəaliyyətlərini daim genişləndirməklə ixrac 
potensialını artırır, həmçinin idarəetmə və yeni innovasiyanın 
tətbiqi ilə dünyanın aparıcı ölkələrinin müəssisələri ilə rəqabət 

AZAL-ın dəstəyi ilə “e-Commerce& Travel – 2019” 
adlı geniş konfrans keçirilmişdir

Tədbirdə AZAL-ın vitse-
prezidenti Eldar Hacıyev 
giriş nitqi edərək, son illərdə 
Azərbaycanda mülki aviasiya 
və turizm sahələrində əldə 
olunan nailiyyətləri vurğula-
mışdır.

“Azərbaycanın ərazisinin 
kiçik olmasına baxmayaraq, 
paytaxt və regionlarımızda 
beynəlxalq standartların 
bütün tələblərinə cavab 
verən altı beynəlxalq aero-
portun fəaliyyət göstərməsi 
və milli aviadaşıyıcılarımızın 
marşrut şəbəkəsinin daim 
genişlənməsi ölkəmizə 
turistlərin axını üçün geniş 
imkanlar yaradır”-deyə Eldar 
Hacıyev qeyd etmişdir.

Konfransda, həmçinin 
AZAL sərnişin aviaşirkətinin 
direktoru Cəmil Mənizadə, 

Azərbaycanın aşağıbüdcəli 
aviaşirkəti “Buta Airways”in 
direktoru Nazim Səmədov 
və Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunun direktoru Tey-
mur Həsənov təqdimatlarla 
çıxış etmişlər.

Tədbirdə Beynəlxalq 
Hava Nəqliyyatı Assosiasi-
yasının (IATA), Azərbaycan 
Turizm Bürosunun, 
Azərbaycan Dəmir Yolları-
nın, Azərbaycanın ən böyük 
turizm şirkətlərinin və turizm 

və aviasiya sektorlarında 
elektron xidmətlərin apa-
rıcı təchizatçı şirkətlərinin 
nümayəndələri iştirak etmiş, 
bu sahədəki ən son yeniliklər 
və imkanlar barəsində 
məlumat vermişlər.

"e-Commerce & Tra-
vel" forumu çərçivəsində 
spikerlər, həmçinin panel 
müzakirələr formatında da 
diskussiyalar aparmışlar.

“Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC-nin mətbuat 
xidməti bildirir ki, konfran-
sın nəticəsi kimi, iştirakçılar 
qarşılıqlı razılıqlar əldə etmiş, 
həmçinin turizm sənayesinin 
müxtəlif sahələrində gələcək 
əməkdaşlıq planlarını 
müzakirə etmişlər.

“Xalq qəzeti”

Sentyabrın 19-da “Sheraton Baku 
 Airport” otelində turizm sektorunda 
e-ticarət mövzusuna həsr edilmiş ge-

niş “e-Commerce & Travel - 2019” kon- 
fransı keçirilmişdir. Tədbir “Azərbaycan 
Hava Yollları”nın baş tərəfdaşlığı, “Smart 
Solutions”, “Amadeus” və “Silk Way Travel” 
şirkətlərinin təşkilati dəstəyi ilə həyata ke-
çirilmişdir. Konfransda müxtəlif ölkələrdən, 
ümumilikdə, 250 nəfər iştirak etmişdir.
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