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Görkəmli alim Aida İmanquliyeva 

Azərbaycan şərqşünaslıq elmini 
dünyada layiqincə təmsil edib

Sentyabrın 19-u şərqşünas-alim Aida İmanquliyevanın xatirə günüdür

AZƏRTAC Azərbaycan 
şərqşünaslığında ilk qadın elmlər 
doktoru, professor Aida İmanquli-
yevanın xatirə günündə onun həyat 
yolunun və elmi fəaliyyətinin bəzi 
məqamlarına nəzər salır.

Aida Nəsir qızı İmanquliyeva  
1939-cu il oktyabrın 10-da Bakıda ziyalı 
ailəsində anadan olub. 1957-ci ildə Bakı 
şəhərindəki 132 nömrəli orta məktəbi 
qızıl medalla bitirib və Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) Şərqşünaslıq 
fakültəsinin ərəb filologiyası bölməsinə 
qəbul olunub. 1962-ci ildə univer-
siteti bitirəndən sonra bu təhsil 
müəssisəsinin Yaxın Şərq xalqları 
ədəbiyyatı tarixi kafedrasının aspi-
rantı olub, həmçinin keçmiş SSRİ EA 
Asiya Xalqları İnstitutunun aspiran-
turasında təhsil alıb. 1966-cı ildə 
namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
edən Aida İmanquliyeva Azərbaycan 
EA Şərqşünaslıq İnstitutunda əmək 
fəaliyyətinə başlayıb. O, istedadı, 
zəhmətsevərliyi sayəsində kiçik 
elmi işçidən şöbə müdiri, elmi işlər 
üzrə direktor müavini və nəhayət, 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru 
vəzifəsinədək yüksəlib.

1989-cu ildə Aida İmanquliyeva 
Tbilisi şəhərində doktorluq dissertasi-
yası müdafiə edib və çox keçmədən 
bu ixtisas üzrə professor adı alıb.

Üç fundamental monoqrafiya-
nın (“Mixail Nüaymə və “Qələmlər 
birliyi”, “Cübran Xəlil Cübran”, “Yeni 
ərəb ədəbiyyatı korifeyləri”) və 
70-dən çox elmi məqalənin müəllifi 
Aida İmanquliyeva, həmçinin Şərq 
filologiyası sahəsində yazılmış bir 
çox elmi əsərlərin redaktoru idi. 
Azərbaycan EA Şərqşünaslıq İnsti-
tutunda fəaliyyət göstərən “Asiya və 
Afrika ölkələri xalqları ədəbiyyatları” 
ixtisası üzrə müdafiə şurasının sədri 
olub. Azərbaycan şərqşünaslıq elmini 
keçmiş SSRİ məkanında və onun 
hüdudlarından kənarda layiqincə 
təmsil edib. 

Bu barədə danışarkən mərhum 
akademik Vasim Məmmədəliyevin 
sözləri yada düşür: “Aida xanım 
beynəlxalq aləmdə dünyanın görkəmli 
alimləri tərəfindən bütün şərqşünaslıq 
mərkəzlərində məhcər ədəbiyyatının 
ən sanballı tədqiqatçısı kimi qəbul 
edilir. Onun əsərlərindən tez-tez 
istifadə olunur, çıxış nöqtəsi kimi 
ona müraciət edilir və Aida xanımın 
fikirləri məhcər ədəbiyyatının ayrı-ayrı 

problemlərini öyrənmək üçün əsas 
mənbə rolunu oynayır. ... Məhz Aida 
xanımın rəhbərliyi dövründə, onun 
təşkilatçılığı sayəsində Şərqşünaslıq 
İnstitutunun coğrafi hüdudları çox 
genişləndi, beynəlxalq əlaqələri 
gündən-günə artdı. Aida xanımın 
təşəbbüsü ilə Azərbaycanda simpo-
ziumlar çağırıldı. O, həmin simpo-
ziumların həm təşkilatçısı, həm də 
əsas məruzəçilərindən biri idi. Bu da 
Aida İmanquliyevanın beynəlxalq elm 
aləmində nüfuzundan irəli gəlirdi”.

Sankt-Peterburq Universitetinin 
professoru Olqa Frolovanın Aida 
xanımla bağlı xatirələrindən: “Mən 
onunla ilk dəfə Tiflisdə beynəlxalq 
elmi konfransda görüşdüm. Tədbirə 
müxtəlif ölkələrdən xeyli alim 
gəlmişdi. Aida xanımın gözəlliyinə 
ilk baxışda heyran oldum. Sonra biz 
digər şəhərlərdə keçirilən tədbirlərdə 
görüşdük. Bütün ərəb dünyası alimləri 
professor Aida İmanquliyevanın 
əsərlərini oxuyur və onu ehtiramla 
yad edirlər. Onlar məhz bu əsərlərdən 
öz yaradıcılıqları, Afrika, Asiya və 
demək lazımdır ki, dünyanın bütün 
ölkələrinin yazıçılarını öyrənmək, 
başa düşmək üçün güc alırlar”. 

Aida xanımın elmi fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirən şərqşünas 
alimlər sırasında Rusiya Elmlər 
Akademiyasının akademiki Aleksandr 
Kudelin, Sankt-Peterburq Universiteti-
nin professoru Anna Dolinina, keçmiş 
SSRİ EA-nın Şərqşünaslıq İnstitu-
tunun professorları İsaak Filştinski, 
Valeriya Kirpiçenko, İrina Bilık və 
başqalarının adlarını çəkmək olar. 

Aida İmanquliyeva elmi-təşkilati 
fəaliyyətində yüksəkixtisaslı 
ərəbşünas kadrlar hazırlanmasına da 
böyük diqqət yetirirdi. Rəhbəri olduğu 
Ərəb filologiyası şöbəsində qısa 
müddətdə 10-dan çox namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edilmişdi.

Ümumittifaq Şərqşünaslar 
Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin, Şərq 
ədəbiyyatlarının tədqiqi üzrə Ümu-
mittifaq Koordinasiya Şurasının üzvü 
olan Aida İmanquliyeva uzun illər 
səmərəli pedaqoji fəaliyyət göstərib, 
Azərbaycan Dövlət Universitetində 
ərəb filologiyası fənnindən 
mühazirələr oxuyub.

Professor Aida İmanquliyeva 
Azərbaycanda Şərq-Qərb ədəbi 
əlaqə və təsirini sistemli şəkildə 
araşdıran ilk azərbaycanlı alimdir. 
Onun çoxsaylı elmi əsərlərində 
Qərb və Şərq mədəni ənənələrinin 

sintezi, yaradıcı üslubun inkişafı və 
yeni bədii üslubun təşəkkül tapması 
tədqiq olunur ki, bu da nəinki ərəb 
ədəbiyyatının, bütövlükdə, müasir 
Şərq ədəbiyyatlarının həmin aspektdə 
tədqiqi üçün mühüm zəmin yaradır. 

Bir alim kimi Aida İmanquliyevanın 
maraq dairəsi geniş və çoxşaxəli idi. 
Amma onun elmi araşdırmalarının 
əsas tədqiqat obyekti ərəb məhcər 
ədəbiyyatı olub. Aida xanımın ərəb 
məhcər ədəbiyyatının beynəlxalq 
miqyasda ən sanballı tədqiqatçısı 
olduğunu keçmiş sovet ərəbşünasları, 
hətta Avropa şərqşünasları etiraf 
edirlər.

Geniş elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, 
Aida xanımın gözəl, nümunəvi ailəsi 
olub və o, cəmiyyət üçün ləyaqətli 
övladlar böyüdüb. Həyatını elmə 
həsr edən böyük qızı Nərgiz Paşa-
yeva M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin Bakı filialının 
rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının vitse-prezidentidir. 
Bu ailənin ikinci qızı – Mehriban 
Əliyeva Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, UNESCO-nun 
və ICESCO-nun xoşməramlı səfiridir. 

Milyonların məhəbbətini qazanmış 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevaya məsuliyyət hissini, hər bir 
işin əvvəlindən maksimum nəticə əldə 
etməyə çalışmağı, özünə tələbkar və 
intizamlı münasibəti anası – nəcib,  
istedadlı, məğrur və son dərəcə gözəl 
qadın olan Aida İmanquliyeva aşı-
layıb. Mehriban xanım deyir: “Onun 
böyük sevən ürəyi, incə və səxavətli 
qəlbi var idi. Onun yoxluğunu hər 
zaman hiss edirəm”.

Onu yaxından tanıyanlar deyirdilər 
ki, Aida xanım mehriban, əliaçıq, 
həddindən artıq səxavətli qadın idi. 
Kasıb tələbələrin cibinə pul qoyardı. 
Diplom işlərində kağız alınmasına, 
çap edilməsinə yardım edərdi. Hətta 
o zaman qıt olan dərmanları tapıb 
gətirməklə neçə-neçə insanı həyata 
qaytarmışdı. Özü də bunların hamısı-
nı təmənnasız edərdi.    

Aida xanımın xatirəsi ürəklərdə 
daim yaşayır. Əsərləri dönə-dönə 
oxunur, təhlil və tədqiq edilir, tərcümə 
olunur, yenidən işıq üzü görür. Onun 
bu gün də aktuallığını qoruyub sax-
layan əsərləri, monoqrafiyaları ərəb 
ədəbiyyatını araşdıran gənc alimlər 
üçün əsas istinad qaynağıdır.

Milli Konservatoriyada Milli Musiqi Günü qeyd edilib

Azərbaycan Milli Konservatoriyasında 18 sentyabr – Milli 
Musiqi Günü münasibətilə konsert proqramı təqdim 

olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
konsertdən əvvəl çıxış edən kon-
servatoriyanın rektoru, Xalq artisti 
Siyavuş Kərimi Milli Musiqi Gününün 
əhəmiyyətindən söhbət açıb.

O, bu günün dahi bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin adı ilə bağlı olduğunu 
söyləyib. Görkəmli bəstəkarın zəngin 
həyat və yaradıcılığından danışmaq-
la yanaşı, onun milli Azərbaycan 
musiqisinin inkişafındakı xidmətlərini 
xüsusi qeyd edib. Bildirib ki, bu bay-
ram tədbiri bu il ölkəmizdə yeni ab-
havada qeyd olunur. 44 günlük Vətən 
müharibəsi nəticəsində torpaqlarımız 

düşmən tapdağından azad olunub və 
Üzeyir bəyin əsərləri bu gün doğuldu-
ğu doğma Şuşa şəhərində səslənir. 

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
bayram münasibətilə musiqisevərləri 
təbrik edib, festivalın əhəmiyyətindən, 
bu tədbirin ölkəmizin dünyada musiqi 
diyarı kimi tanınmasındakı rolundan 
bəhs edib. “Çox sevinirik ki, bu gün 
musiqi gününü qeyd edəndə doğ-
ma Qarabağımız, Şuşamız azaddır. 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ordumuz bu sevinci bizə 
yaşadıb. Bu gün bu festivalı Şuşa-
da da qeyd edirik. Beləliklə, Üzeyir 

bəyin və Şuşadan olan digər görkəmli 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin 
ruhları şaddır”, – deyə nazir vurğula-
yıb.

Festivalın konsertlərinin Ağdam-
da, Gəncədə də təşkil ediləcəyini 
bildirən nazir deyib: “Artıq biz 
Şuşada – mədəniyyətimizin paytax-
tında “Xarıbülbül” Musiqi Festivalını 
və Vaqif Poeziya Günlərini keçir-
mişik. Gələn ildən Üzeyir Hacıbəyli 
Beynəlxalq Musiqi Festivalının 
da böyük bir hissəsini Şuşada 
keçirəcəyik. Beləliklə, Azərbaycan 
mədəniyyətini, Üzeyir Hacıbəyli 
mirasını və ölməz əsərlərini bir daha 
dünyaya təqdim edəcəyik”. 

Bakı Musiqi Akademiyasının 
rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli 

deyib ki, bu il bu bayramı başqa bir 
əhval-ruhiyyədə keçiririk: “Üzeyirin 
musiqisi hər zaman bizimlədir. Onun 
yaratdıqları bütün zamanlarda yaşa-
yacaq. Musiqimizin uğurları Üzeyir 
bəylə bağlıdır. Azərbaycan musiqisi-
nin bu səviyyəyə gəlib çatması onun 
dühasının məhsuludur. Üzeyir bəy 
hər yerdə var və onun əsərləri hər 
zaman sevilə-sevilə dinlənilir”.

Sonra musiqi proqramı təqdim 
edilib. Azərbaycan Milli Konser-
vatoriyası Xalq çalğı alətləri or-
kestrinin müşayiətilə Əməkdar 
artist Təyyar Bayramov, xanəndələr 
Rəvanə Əmiraslanova və Aytən 
Məhərrəmovanın ifasında “Qarabağ 
şikəstəsi” səsləndirilib.

Milli Musiqi Günü 
münasibəti ilə dahi bəstəkar 

Üzeyir Hacıbəylinin  
xatirəsi anılıb

AZƏRTAC xəbər verir ki, mərasimdə 
mədəniyyət naziri Anar Kərimov, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar, 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, 
Xalq artisti Firəngiz Əlizadə, Bakı Musiqi 
Akademiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad 
Bədəlbəyli, Azərbaycan Milli Konservatoriya-
sının rektoru, Xalq artisti Siyavuş Kərimi və 
başqaları iştirak ediblər.

Tədbir iştirakçılarını musiqi bayramı 
münasibətilə təbrik edən A.Kərimov bildirib 
ki, bu gün sadəcə musiqisevərlərin deyil, 
həm də bütün Azərbaycan xalqının bayramı-
dır: “Bu gün mədəniyyətimizin ən əlamətdar 
günlərindən birini yaşayırıq. Yadınızdadırsa, 
keçən il burada qeyd etdik ki, gələn il bu 
günü Şuşamızda keçirək. Şükürlər olsun 
ki, biz bu günü görə bildik. Ali Baş Koman-
danımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz 
Şuşanı düşməndən azad etdi. Mən bir daha 
Vətən müharibəsində canlarından keçən 
şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə 

şəfa diləyirəm. Bu gün Üzeyir Hacıbəylinin 
ruhu şaddır”.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, 
Xalq artisti Firəngiz Əlizadə çıxışında Üzeyir 
Hacıbəylinin musiqi dahisi kimi mədəniyyət 
tariximizdə rolunu qeyd edərək, onu Şərqin 
Motsartı adlandırıb. Söyləyib ki, nə qədər ki, 
Azərbaycan xalqı var, dahi bəstəkarın ölməz 
irsi hər zaman yaşayacaq.

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad 
Bədəlbəyli və Azərbaycan Milli Konservatori-
yasının rektoru, Xalq artisti Siyavuş Kərimi də 
dahi bəstəkarın ölməz irsindən söz açaraq, 
Milli Musiqi Gününün azad Şuşaya qayıtdığı-
nı vurğulayıblar. 

Sonda Azərbaycan Dövlət Xor Kapel-
lasının (bədii rəhbər – Xalq artisti Gülbacı 
İmanova) ifasında Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli 
və Məcnun” operasından “Şəbi-hicran” kom-
pozisiyası səsləndirilib. 

Milli Musiqi Günü münasibəti 
ilə Bakı Musiqi Akademiyasının 

qarşısında təntənəli tədbir keçirilib

Sentyabrın 18-də Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 
qarşısında Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin banisi Üzeyir 

Hacıbəylinin doğum gününə və Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş təntənəli 
tədbir keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə 
dövlət qurumlarının və ictimai təşkilatların 
nümayəndələri, tanınmış mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri, musiqisevərlər iştirak 
ediblər.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov musiqi 
bayramı münasibətilə tədbir iştirakçılarını 
təbrik edərək vurğulayıb ki, hər il olduğu 
kimi, bu il də dahi bəstəkarın doğum günü 
ölkəmizdə geniş şəkildə qeyd edilir. Xalqı-
mızın musiqi mədəniyyəti tarixində Üzeyir 
Hacıbəylinin böyük rol oynadığını söyləyən 
nazir görkəmli bəstəkarın Azərbaycanın 
dilbər güşələrindən olan Şuşa şəhərində 
dünyaya göz açmasının xüsusi əhəmiyyət 
daşıdığını qeyd edib. Vurğulanıb ki, Üzeyir 
bəy Azərbaycan mədəniyyətində köklü dönüş 
yaratmış bəstəkardır. Böyük bəstəkarın 
doğum gününün bayram kimi qeyd edilməsi 
ənənəsinin əsasını ulu öndər Heydər Əliyev 
qoyub. Ümummilli liderimizin 1995-ci ildə – 
dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik 
yubileyi ərəfəsində imzaladığı fərmanla hər il 
sentyabrın 18-i ölkəmizdə Milli Musiqi Günü 
kimi qeyd olunur. Artıq neçə ildir, xalqımız bu 
bayramı qeyd edir.

Vurğulanıb ki, builki Milli Musiqi Günü 
əvvəlki illərdəkindən fərqli keçirilir. Belə ki, 44 
günlük Vətən müharibəsi nəticəsində torpaq-
larımız düşmən tapdağından azad olunub və 
Üzeyir bəyin əsərləri bu gün doğulduğu doğma 
Şuşa şəhərində səslənir. 

Bildirilib ki, Heydər Əliyevin mədəniyyət 

xadimlərinə göstərdiyi qayğının davamı kimi 
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse- 
prezident Mehriban xanım Əliyevanın qayğısı 
da göz qabağındadır. Bu qayğının nəticəsi 
olaraq Üzeyir Hacıbəylinin yubileyi bir neçə 
dəfə UNESCO səviyyəsində qeyd edilib. 
2009-cu ildən etibarən Heydər Əliyev Fondu 
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə Azərbaycanda 
Üzeyir Hacıbəyli adına festival keçirir.

Qeyd olunub ki,  Üzeyir bəyin qoyduğu 
ənənələrə sadiq qalaraq musiqimizi inkişaf 
etdirməli, onu yad təsirlərdən qorumalıyıq.

Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq 
artisti Fərhad Bədəlbəyli bu il rəhbəri olduğu 
təhsil ocağının 100 illiyinin qeyd olunduğuna 
diqqət çəkərək söyləyib ki, istər Azərbaycan 
musiqisi, istərsə də bu ali təhsil ocağı Üze-
yir bəyin adı ilə bağlıdır. Üzeyir Hacıbəylinin 
musiqimizin inkişafındakı xidmətlərini qeyd 
edən rektor deyib ki, Üzeyir bəy bütün zaman-
larda musiqi ictimaiyyəti və insanların qəlbində 
daim yaşayacaq. Rektor builki musiqi bayramı 
çərçivəsində azad Şuşada da tədbir və konsert 
proqramlarının təşkil edilməsini sevinc və fərəh 
hissi ilə qarşıladığını qeyd edib. 

Xalq artisti dahi bəstəkarın zəngin həyat və 
yaradıcılığından söhbət açıb, milli Azərbaycan 
musiqisinin inkişafında Üzeyir Hacıbəyli 
məktəbinin rolunu xüsusilə vurğulayıb. 

Sonra Müdafiə Nazirliyinin Nümunəvi və 
Əlahiddə Hərbi Orkestrinin və Azərbaycan 
Dövlət Xor Kapellasının ifasında klassik musiqi 
nümunələri təqdim olunub.

Görkəmli şərqşünas-alim, istedadlı pedaqoq, incə 
qəlbə malik insan, gözəl övlad və həyat yoldaşı, fədakar 
ana... Qısa, lakin mənalı ömür sürmüş Aida İmanquliyeva 
yaddaşlarda belə qalıb.

Milli Musiqi Günü münasibəti ilə sentyabrın 18-də mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri Fəxri xiyabanda Üzeyir Hacıbəylinin və digər musiqi 
xadimlərinin məzarlarını ziyarət ediblər.
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