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Görkəmli alim, professor 
Aida İmanquliyevanın dünya 
şərqşünaslığı tarixində xüsusi yeri 
var. Çağdaş ərəb ədəbiyyatının 
tədqiqində yeni bir səhifə açması 
Aida xanımın elmi potensialını 
və dərin biliyini dünyada 
tanıtdırmışdır. Azərbaycanda 
ərəb ədəbiyyatı üzrə ilk elmlər 
doktoru və ilk professor qadın 
olan bu gözəl Azərbaycan 
xanımının çoxşaxəli yaradıcılığı, 
ictimai həyatda fəallığı, habelə 
xeyirxahlığı və humanistliyi 
insanların yaddaşlarında dərin iz 
qoymuşdur. 

Müasirlərinin ən xoş 
xatirələrində zərif, kövrək qəlbli, 
yüksək zəkalı, zəhmətkeş və 
qayğıkeş, o cümlədən həssas 
və dostcanlı olması ilə qalmış 
bu xanımın elmi-pedaqoji 
fəaliyyətinin əsas qayəsini 
xalqın maariflənməsi, tərəqqiyə 
qovuşması, milli yaddaşın 
qorunması kimi nəcib niyyətlər 
təşkil etmişdir. Aida xanımın bu 
gün ərəb məhcər ədəbiyyatının 
beynəlxalq miqyasda ən görkəmli, 
ən sanballı tədqiqatçısı olduğunu 
nəinki Azərbaycan və keçmiş 
sovet ərəbşünasları, hətta Avropa 
şərqşünasları, ərəblərin özləri belə 
etiraf edirlər. 

Aida İmanquliyeva 1939-
cu il oktyabrın 10-da Bakıda, 
görkəmli ictimai-siyasi xadim, 
professor, Əməkdar jurnalist Nəsir 
İmanquliyevin ailəsində dünyaya 
göz açmışdır. Nəsir İmanquliyevin 
yaratdığı və 30 il ərzində fasiləsiz 
rəhbərlik etdiyi “Bakı” və “Baku” 
qəzetləri ötən əsrin 60–90-cı 
illərində Azərbaycan mətbuatının 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. 
Bu qəzetlərin səhifələrində dərc 
edilən, həyatın bütün sahələrini 
– iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, 
sosial problemlər və başqa 
məsələləri əhatə edən materiallar 
bu gün də öz aktuallığını 
saxlayır. Orta nəsildən olan 
azərbaycanlı jurnalistlərin bir 
çoxu Nəsir müəllimin tələbələri 
olmuşdur. Belə bir mühit Aida 

xanım İmanquliyevanın ədəbi-
elmi yaradıcılıqla məşğul olması 
üçün mənəvi zəmin yaratmışdı. 
Boya-başa çatdığı mötəbər ziyalı 
mühitinin təsirinin nəticəsidir ki, 
Aida xanım İmanquliyevanın həyat 
və yaradıcılığı milli ziyalı qadınlar 
arasında bənzərsizliyi, yüksək 
keyfiyyətləri ilə seçilirdi. 

Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsinin ərəb şöbəsində təhsil 
almış Aida xanım 1966-cı ildə 
namizədlik, 1989-cu ildə doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmiş, 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Şərqşünaslıq İnstitutunda kiçik 
elmi işçidən bu elm ocağının 
direktoru vəzifəsinədək 
yüksəlmişdir. O, keçmiş SSRİ-də 
Şərqşünaslıq Cəmiyyəti Rəyasət 
Heyətinin, Şərq Ədəbiyyatının 
Tədqiqi üzrə Əlaqələndirmə 
Şurasının üzvü olmuşdur. Uzun 
illər pedaqoji fəaliyyətlə də 

məşğul olan Aida xanım keçmiş 
SSRİ-də və Azərbaycanda yeni 
ərəb ədəbiyyatı kursunun əsas 
yaradıcılarından biri idi. 

Aida İmanquliyeva elmi 
fəaliyyətlə məşğul olmaqla yanaşı, 
şərqşünaslıq sahəsi üzrə milli 
kadrların hazırlanmasına da 
böyük töhfə vermişdir. O, bir ziyalı 
kimi elmi, istedadı, təşkilatçılıq 
qabiliyyəti ilə seçilmiş və dövrünün 
ideal pedaqoqu olmuşdur. Hələ 
o dövrdə təhsildə mənəvi-əxlaqi 
dəyərləri önə çıxararaq, pedaqoji 
təhsilin yeni forma və metodlarını 
müzakirə etmişdir. A.İmanquliyeva 
öz təcrübəsini təhsil prosesində 
tələbələrə şəxsiyyət kimi 
humanistcəsinə yanaşmaq ilə 
bağlı dəyərli fikirlərini, onlara olan 
dərin sevgisini hiss etdirmişdir. 

Maarifçi xanım ən əsası bir 
insan kimi yüksək keyfiyyətləri 
özündə cəmləmişdir. O, 20 ildən 
artıq Bakı Dövlət Universitetinin 

Şərqşünaslıq fakültəsində ərəb 
ədəbiyyatından mühazirələr 
oxumuş, dissertasiya və diplom 
işlərinə rəhbərlik etmişdir. 
Dünyanın bir sıra ölkələrində, o 
cümlədən ərəb dünyasında yaxşı 
tanınan, əsərlərinə tez-tez istinad 
edilən Aida İmanquliyeva yeni 
və müasir ərəb ədəbiyyatının 
ən nüfuzlu tədqiqatçılarından 
biri kimi şərqşünaslıq 
tarixinə əbədi daxil olmuş 
azsaylı mütəxəssislərdəndir. 
Azərbaycanın Aida xanımla 
birlikdə çalışmış tanınmış 
ziyalıları bildirirlər ki, onun ərəb 
ədəbiyyatı haqqında yazdığı 
məqalələr, beynəlxalq konfrans 
və simpoziumlarda etdiyi çıxışlar, 
uzun illər BDU-nun Şərqşünaslıq 
fakültəsində oxuduğu yüksək 
səviyyəli mühazirələr yeni ərəb 
ədəbiyyatının çağdaş dövrdə daha 
dərindən öyrənilməsi üçün ən 
gözəl mənbələrdən, mötəbər elmi 
vəsaitlərdəndir.

Henri Biqer deyirdi ki, “Hər 
xeyirxah əməl göylərə aparan 
nərdivanın bir pilləsidir”. Həm 
ictimai fəaliyyəti, həm də 
şəxsi keyfiyyətləri baxımından 
başqalarından fərqlənən, parlaq 
bir şəxsiyyət olan Aida xanım 
İmanquliyeva, təəssüf ki, 53 
yaşına çatmadan dünyasını 
dəyişdi. Bu gün onun həyatını 
övladları və nəvələri davam 
etdirirlər. 

Aida xanımın qızı, Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 
“Rossiya 1” televiziya kanalına 
müsahibəsində anası haqqında 
belə açıqlama vermişdir: “Mənim 
27 yaşım olanda anamı itirdim. 
Anamı itirəndə onun cəmi 53 yaşı 
var idi. O, inanılmaz dərəcədə 
gözəl, güclü, xoşbəxt qadın idi. 
Azərbaycanda ilk şərqşünas 
professor, Şərqşünaslıq 
İnstitutunun rəhbəri idi. Altı ay 
ərzində gözümün qabağında, 

qollarım üstündə bu insanı itirdim. 
Yəqin ki, əsas göz yaşlarımı o 
vaxt axıtmışam. Bu itki, yəqin ki, 
məni çox möhkəmlətdi”. 

Aida xanımın vaxtsız vəfatı 
həm rus, həm də Azərbaycan 
şərqşünasları üçün ağır bir 
itki olmuşdu. Belə ki, AMEA 
Şərqşünaslıq İnstitutunun 
direktoru işlədiyi illərdə o, elmin 
bu sahəsinin inkişaf etdirilməsi 
üçün çox böyük işlər görmüşdü. 
Aida xanım yaradıcılığının, 
demək olar ki, çiçəkləndiyi 
dövründə dünyasını dəyişdi. 
Tanınmış ərəbşünaslarımızın 
sözlərinə görə, Rusiyanın məşhur 
ərəbşünas alimləri məhz Aida 
İmanquliyevanın vasitəsilə 
Bakıya ayaq açmış, Azərbaycan 
ərəbşünaslığı ilə tanış olmuşdular.

Haqq dünyasına qovuşduqdan 
sonra çoxlarının xatirində yüksək 
mənəviyyatlı kamil insan, geniş 
erudisiyası olan dəyərli alim, 
unudulmaz müəllim, qayğıkeş 
ana, ləyaqətli qadın kimi qalmış 
Aida İmanquliyeva həm də daxili 
gözəlliyi və məhəbbəti yüksək 
qiymətləndirirdi. “Məhəbbət və 
gözəllik elə mənəvi işıqdır ki, 
qəlbi nurlandırır”, – deyən Aida 
xanım təbiətin gözəllik və ilham 
mənbəyi, əbədi və hər şeyi əhatə 
edən həqiqətin ifadəçisi olduğunu 
vurğulayırdı. 

Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyeva anasının son 
dərəcə gözəl qadın olduğunu belə 
açıqlayır: “O, istənilən yerə daxil 
olan zaman hamı qeyri-ixtiyari 
dönüb ona baxardı. O, hədsiz 
dərəcədə mehriban və kifayət 
qədər qapalı qadın idi”. 

Aida xanımın qısa, amma 
çox parlaq və xoşbəxt həyat 
yaşadığını deyən Mehriban 
xanım Əliyeva anasının 
Azərbaycan qadınına xas olan 
ən gözəl xüsusiyyətləri özündə 
cəmləşdirdiyini də bildirir. 

Anasının yüksək dərəcədə 

savadlı, vətənpərvər, prinsipial bir 
alim olduğunu vurğulayan digər 
qızı – M.V. Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinin 
Bakı filialının rektoru, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının 
vitse-prezidenti, akademik 
Nərgiz Paşayeva  xatırlayır ki, 
Aida xanım, eyni zamanda,  çox 
zərif, çox gözəl, bütün sevgisini 
ailəsinə bağışlayan, hər zaman 

ürəkdən kömək etməyə hazır 
olan bir qadın idi. Özündən 
sonra böyük irs qoyub getmiş 
Aida xanımın xatirəsi bu gün 
milyonların qəlbində məhz ziyalılıq 
və mənəviyyat mücəssəməsi kimi 
yaşayır, həmişə sevgi və ehtiramla 
anılır.

“Xalq qəzeti”

Hər bir millətin inkişaf tarixində onun 
nailiyyətlərinin dünya sivilizasiyasının mühüm tərkib 
hissəsinə çevrildiyi çiçəklənmə dövrü olur. 

Aida İMANQULİYEVA,  
filologiya elmləri doktoru, professor

Aida İmanquliyeva – 80 Qəlblərdə əbədi iz qoymuş 
görkəmli şərqşünas alim

Aida İmanquliyeva…Bu ad Azərbaycan 
sərhədlərindən çox uzaqlarda da yaxşı tanınır. 
İnsanların xatirələrində dərin iz qoymasına səbəb 
kimi, onun çoxşaxəli elmi yaradıcılığı ilə yanaşı, 
həm də sadə, humanist, xeyirxah və iradəli bir qadın 
olması göstərilir.

 � Oktyabrın 9-da AMEA-nın akademik 
Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun 
təşkilatçılığı ilə görkəmli şərqşünas alim, 
filologiya elmləri doktoru, professor Aida 
İmanquliyevanın anadan olmasının 80 illik 
yubileyinə həsr edilən elmi konfrans keçirilib.

Əvvəlcə konfrans iştirak-
çıları II Fəxri xiyabanda Aida 
İmanquliyevanın məzarını 
ziyarət edib, xatirəsini dərin 
ehtiramla anıb, məzarı önünə 
əklil və gül dəstələri qoyublar.

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasında keçirilən 
tədbirdə Prezident Administ-
rasiyasının humanitar siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri 
Fərəh Əliyeva, AMEA-nın 
həqiqi və müxbir üzvləri, institut 
və təşkilatlarının direktorları 
iştirak ediblər. 

Konfransda çıxış edən 
AMEA-nın prezidenti, aka-
demik Akif Əlizadə görkəmli 
şərqşünas alim Aida İmanqu-
liyevanın xatirəsinin ürəklərdə 
əbədi yaşadığını, əsərlərinin 
dönə-dönə oxunduğunu, tədqiq 
edildiyini, tərcümə olunduğunu, 
yenidən işıq üzü gördüyünü 
vurğulayıb. Bildirib ki, Aida 
İmanquliyeva əsərlərində 
gələcəyə elmi körpü yara-
dıb. Yaradıcılığında, əsasən, 
ərəb məhcər ədəbiyyatını 
tədqiq və təhlil edən Aida 
xanım bu sahədə uğurları ilə 
şərqşünaslıq elminə bir sıra 
yeniliklər gətirib. Bu uğurlar 
Şərq və Qərb mədəniyyətləri 
arasında dialoqun yaradılması-
na xidmət edib. 

Akademik Akif Əlizadə 
bildirib ki, çoxşaxəli elmi 
fəaliyyəti ilə şərqşünaslıq elmi-
nin zənginləşməsinə mühüm 
töhfələr verən Aida İmanquli-
yeva gözəl övlad, ana və həyat 
yoldaşı olmaqla Azərbaycan 
qadınına örnək bir ömür yaşa-
yıb.

AMEA İctimai Elmlər 

Bölməsinin akademik-katibi, 
akademik Nərgiz  Axundova 
böyük alimin zəngin elmi 
fəaliyyətindən söz açıb. Qeyd 
edib ki, Şərq ədəbiyyatına, 
elmə gənc yaşlarından böyük 
həvəs göstərən Aida xanım 
Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin (indiki Bakı Dövlət Univer-
siteti) şərqşünaslıq fakültəsini 
bitirdikdən sonra həyatını 
Şərqşünaslıq İnstitutuna bağ-
layıb və ömrünün sonunadək 
bu elmi müəssisədə çalışıb. 
Aida İmanquliyevanın tələbəsi 
olduğu üçün qürur hissi keçir-
diyini deyən Nərgiz Axundova 
görkəmli alimin yüksək mənəvi 
keyfiyyətlərindən də danışıb. 

Şərqşünaslıq İnstitutu-
nun direktoru, Milli Məclisin 
deputatı, akademik Gövhər 
Baxşəliyeva “Filologiya elmləri 
doktoru, professor Aida İman-
quliyevanın elmi yaradıcılığı” 
mövzusunda məruzə ilə çıxış 
edib. 

Gövhər Baxşəliyeva 
bildirib ki, Azərbaycanda 
məşhur şərqşünaslar çox olub; 
ərəb, fars və türk dillərinin 
gözəl biliciləri, bu dillərdə 
yazılmış möhtəşəm poezi-
ya nümunələrinin yorulmaz 
tədqiqatçıları, Azərbaycanın 
böyük tarixçiləri, islamşünaslar, 
mətnşünaslar və s. Hər əsəri 
elmdə yeni söz, yeni tapıntı 
olan bu parlaq alimlər, işıqlı 
şəxsiyyətlər öz fundamental 
tədqiqatları ilə Azərbaycan 
şərqşünaslığının özünəməxsus 
simasını müəyyənləşdirib, 
keçmiş sovet şərqşünaslığında 
xüsusi “Azərbaycan 
məktəbi”nin mövcudluğunun 

etiraf olunmasını təmin ediblər. 
Azərbaycanda ərəbşünaslıq 
üzrə ilk qadın filologiya elmləri 
doktoru, professor Aida 
İmanquliyeva həmin məktəbin 
inkişafında böyük xidmətləri 
olan, eyni zamanda, keçmiş 
ittifaq və dünya miqyasında 
onu layiqincə təmsil edən 
nüfuzlu alimlərimizdən olub. 
Dərin nəzəri bilikləri, analitik 
təfəkkürü, geniş erudisiyası, 
zəngin mütaliəsi, bir neçə 
Şərq və Qərb dillərini bilməsi 
sayəsində apardığı tədqiqatlar 
və yazdığı əsərlər ona nəinki 
keçmiş ittifaq miqyasında, hətta 
bir çox xarici ölkələrdə geniş 
şöhrət gətirib. 

Diqqətə çatdırılıb ki, 
Aida Nəsir qızı İmanquliyeva 
1939-cu il oktyabrın 10-da 
Bakı şəhərində ziyalı ailəsində 
anadan olub, 1957-ci ildə 
Bakı şəhərinin 132 saylı orta 
məktəbini qızıl medalla bitirib. 
Həmin ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsinin ərəb filologiya-
sı bölməsinə qəbul olub. Ali 
məktəbi bitirəndən sonra Yaxın 
Şərq xalqları ədəbiyyatı tarixi 
kafedrasının aspirantı olub, 
daha sonra keçmiş SSRİ 
Elmlər Akademiyası Asiya 
xalqları İnstitutunun aspiran-
turasında təhsil alıb. 1966-cı 
ildə namizədlik dissertasiyası-
nı uğurla müdafiə edən Aida 
İmanquliyeva Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının 
Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi 
fəaliyyətə başlayıb. O, elmin 
bütün enişli-yoxuşlu yollarını 
pillə-pillə keçib, öz zəhməti, 
istedadı, zəkası, qabiliyyəti 
sayəsində kiçik elmi işçidən 
baş elmi işçi, şöbə müdiri, elmi 
işlər üzrə direktor müavini və 
nəhayət, Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası Şərqşünaslıq İns-
titutunun direktoru vəzifəsinə 
yüksəlib. 1989-cu ildə Aida 
İmanquliyeva Tbilisi şəhərində 

doktorluq dissertasiyası 
müdafiə edib, filologiya elmləri 
doktoru elmi dərəcəsini və 
tezliklə bu ixtisas üzrə profes-
sor adını alıb.

Üç monoqrafiyanın (“Mixail 
Nüaymə və “Qələmlər birliyi”, 
“Cübran Xəlil Cübran”, “Yeni 
ərəb ədəbiyyatı korifeyləri”) 
və 70-dən çox elmi məqalənin 
müəllifi Aida İmanquliyeva 
Şərq filologiyası sahəsində 
yazılan bir çox elmi əsərlərin 
redaktoru olub. Müasir Şərq 
ədəbiyyatının bir sıra əsərləri 
də Aida xanımın tərcüməsində 
işıq üzü görüb. O, həmçinin 
Şərqşünaslıq İnstitutunda 
fəaliyyət göstərən Asiya və 
Afrika xarici ölkə ədəbiyyatları 
ixtisası üzrə müdafiə şurasına 
sədrlik edib. 

“Professor Aida İmanquliye-
va Azərbaycanda Şərq–Qərb 
qarşılıqlı ədəbi əlaqə və təsirini 
sistemli şəkildə araşdıran ilk 
azərbaycanlı alimdir. Şərq 
və Qərb mədəniyyətlərinin 
qarşılıqlı təsir və əlaqələrini 
öyrənərkən alim hər iki 
ədəbiyyatın ümumbəşəri 
dəyərlərini əsas götürür, 
mədəni tərəqqini şərtləndirən 
amillərə istinad edirdi”, – deyə 
Gövhər Baxşəliyeva bildirib.

Qeyd edib ki, Aida 
İmanquliyeva öz funda-
mental tədqiqatları ilə təkcə 
Azərbaycan şərqşünaslığını 
deyil, eyni zamanda, dünya 
şərqşünaslığını zənginləşdirib 
və inkişaf etdirib. Onun bir 
alim kimi maraq dairəsi geniş 
və çoxşaxəli olub. Adı dünya 
şöhrətli şərqşünaslarla bir 
sırada çəkilən Aida İmanquli-
yevanın tədqiqat sahəsi ərəb 
filologiyası və ya konkret olaraq 
ərəb məhcər ədəbiyyatıdır. La-
kin alimin araşdırdığı məsələlər 
şərqşünaslığın və filoloji 
düşüncənin hüdudlarına sığmır. 
Şərq–Qərb problematikasının 
bədii-romantik tərənnümü 

Aida xanımın yaradıcılığın-
da müstəqil fəlsəfi problem 
kimi qoyulur və Şərq ilə Qərb 
düşüncələrinin vəhdət zərurəti 
elmi-fəlsəfi arqumentlərlə sübu-
ta yetirilir. Belə ki, Aida xanım 
tədqiq etdiyi görkəmli şəxslərin 
xidmətlərini göstərməklə 
kifayətlənməyərək, özü də 
Şərq–Qərb probleminin həlli 
istiqamətində olduqca dəyərli 
fikirlər irəli sürüb. Alimin 
çoxsaylı elmi əsərlərində Qərb 
və Şərq mədəni ənənələrinin 
sintezi, yaradıcı üslubun inki-
şafı və yeni bədii cərəyanların 
təşəkkül tapması tədqiq 
olunur ki, bu da nəinki ərəb 
ədəbiyyatının, həmçinin bütün 
yeni Şərq ədəbiyyatlarının 
həmin aspektdə öyrənilməsi 
üçün çox mühüm zəmin ya-
radır və metodoloji əhəmiyyət 
daşıyır.

Sivilizasiyalararası dialoq 
ideyasının siyasi, iqtisadi və 
kulturoloji müstəvilərdə üzə 
çıxması əslində elmi-fəlsəfi 
və ədəbi-bədii yaradıcılıqda 
aparılan axtarışların nəticəsi 
idi. Bu problem bədii yaradıcılıq 
müstəvisində bir sıra yazıçı-
mütəfəkkirlər tərəfindən hələ 
XX əsrin sonunda qaldırılmış-
dı. Aida İmanquliyeva məhz 
həmin ədəbi-bədii proseslərin 
XX əsrin sonunda kəsb etdiyi 
yeni ictimai-siyasi mənanın 
aktuallığını nəzərə alaraq, 
bu problemi Azərbaycan 
şərqşünaslıq məktəbinin mü-
hüm istiqamətlərindən birinə 
çevirdi. Alimin fikrincə, ərəb 
ədəbiyyatı xarici ədəbiyyatların 
nailiyyətlərindən faydalanma-
sında, ilk növbədə, məhcər 
ədəbiyyatı nümayəndələrinə 
borcludur. Məhcər yazıçıları 
Qərb ədəbiyyatının ən yaxşı 
nailiyyətlərini mənimsəyib və 
özünəməxsus şəkildə inkişaf 
etdiriblər. Əsərlərində milli 
ruhu və milli koloriti qoruyub 
saxlaya bilən bu yazıçılar yeni 

ərəb ədəbiyyatının inkişafında 
əvəzsiz rol oynayıblar. Məhz 
onların yaradıcılığı sayəsində 
XX əsr ərəb ədəbiyyatının 
mövzu dairəsi genişlənib, 
janr tərkibi zənginləşib, bədii 
ifadənin yeni formaları yaranıb 
və ərəb ədəbiyyatı ümumbəşər 
mədəniyyətinin ayrılmaz 
hissəsinə çevrilib. 

Akademik G.Baxşəliyeva 
vurğulayıb ki, professor Aida 
İmanquliyeva  Azərbaycan 
şərqşünaslıq elmini dəfələrlə 
respublika hüdudlarından 
uzaqlarda (Moskva, Kiyev, 
Poltava, Sankt-Peterburq, 
Hamburq, Halle və s.) ləyaqətlə 
təmsil edib. Görkəmli alim 
elmi-təşkilati fəaliyyətində 
yüksəkixtisaslı ərəbşünas 
kadrların hazırlanmasını daim 
diqqət mərkəzində saxlayıb. 
Təsadüfi deyil ki, institutun 
Ərəb filologiyası şöbəsinə 
başçılıq etdiyi qısa müddət 
ərzində onun bilavasitə səyləri 
ilə 10-dan çox namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edilib. 
Aida İmanquliyeva Ümumitti-
faq Şərqşünaslar Cəmiyyəti 
Rəyasət Heyətinin, Şərq 
ədəbiyyatlarının tədqiqi üzrə 
Ümumittifaq Koordinasiya 
Şurasının və Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin üzvü 
olub. O, uzun illər pedaqoji 
fəaliyyətlə də səmərəli məşğul 
olub, Azərbaycan Dövlət 
Universitetində ərəb filologiyası 
fənnindən mühazirələr oxuyub.

Gövhər Baxşəliyeva 
deyib: “Aida xanımla 15 il 
birgə çalışan bir insan kimi 
bir məsələni də xüsusi vur-
ğulamaq istəyirəm. Ulu Tanrı 

Aida xanıma yüksək şəxsi 
və intellektual keyfiyyətlərlə 
yanaşı, qibtədoğuran zahi-
ri gözəllik də bəxş etmişdi. 
Görkəmli şərqşünas alim, elm 
təşkilatçısı, pedaqoq, filologi-
ya elmləri doktoru, professor 
Aida xanım İmanquliyevanın 
yubileyinə AMEA-nın aka-
demik Ziya Bünyadov adına 
Şərqşünaslıq İnstitutunun 
kollektivi böyük həvəslə və 
ciddi hazırlaşıb. Alimin əziz 
xatirəsinə ithaf edilən və vaxtilə 
yazdığı geniş “Ön söz”lə çap 
olunan “Ağ günlərin sora-
ğında (İraq ədəbiyyatından 
seçmələr)” adlı kitabın II nəşri 
ictimaiyyətə təqdim edilib. 
Eləcə də institutun dövrü nəşri 
– “Azərbaycan şərqşünaslığı” 
dərgisinin növbəti nömrəsi 
bütövlüklə professor Aida 
İmanquliyevanın zəngin həyat 
və yaradıcılığına həsr olunan 
məqalələri ehtiva edir. Təəssüf 
doğuran bircə odur ki, o, özü 
bugünlərdə bizimlə deyil, ona 
həsr edilən tədbirlərimizdə 
iştirak etmir, gördüyümüz 
işi dəyərləndirə bilmir. Çox 
təəssüf... Onun yoxluğunun 
acısını biz bu gün də yaşa-
yır, hiss edirik, vaxtsız itkisi 
ilə barışa bilmirik. Təsəllimiz 
bircə ondadır ki, onun ruhu  bu 
gün bizimlədir, əsərlərində, 
ailəsində, övladlarında və 
davamçılarında yaşayır!” 

Konfransda professor 
Vilayət Cəfərovun “Görkəmli 
şərqşünas alim, professor Aida 
İmanquliyeva İraq ədəbiyyatı 
haqqında”, dosent Fatma 
Məcidovanın “Azərbaycanda 
ərəb məhcər ədəbiyyatının 

ilk tədqiqatçısı” mövzularda 
məruzələri dinlənilib.

Çıxış edənlər Aida İman-
quliyevanın bir alim kimi dünya 
şərqşünaslıq elminə böyük 
töhfələr verdiyini diqqətə çat-
dırıblar. Qeyd olunub ki, Aida 
İmanquliyeva ömrünü xalqının 
tarixinin, adət-ənənələrinin 
dərin köklərlə bağlı oldu-
ğu Şərq mədəniyyətini və 
ədəbiyyatını öyrənməyə 
sərf edib, görkəmli alim kimi 
yadda qalıb. O, müasir ərəb 
ədəbiyyatının tədqiqində yeni 
səhifə açıb, yeni məktəbin 
əsasını qoyub. Aida xanım 
dünyada tanınan böyük alim, 
fəal ictimai xadim idi. Ərəb 
mühacirət ədəbiyyatının 
tədqiqi onun adı ilə bağlıdır. 
Alimin bununla bağlı əsərləri 
dərin məzmunu, aktuallığı və 
əhəmiyyətinə görə daim diqqəti 
cəlb edir.

Xalq şairi Nəriman 
Həsənzadə Aida İmanqu-
liyeva və alimin ailəsi ilə 
bağlı xatirələrini bölüşüb, 
Şərqşünaslıq İnstitutunun 
əməkdaşı Bəşarət Bəşirova 
uzun illər Aida xanımla birgə 
çalışdığını söyləyib və görkəmli 
alimə həsr etdiyi şeirini 
səsləndirib.

Konfransda professor Aida 
İmanquliyeva və Azərbaycan 
klassik ədəbiyyatı, alimin 
tədqiqatlarında mədəni yaxınlıq 
və mədəni sintez problemi, 
yaradıcılığında “Qələmlər Birliyi 
Cəmiyyəti”nin fəaliyyəti mövzu-
larında məruzələr dinlənilib.

AZƏRTAC

Görkəmli şərqşünas alim  
Aida İmanquliyevanın 80 illik yubileyinə 

həsr olunan elmi konfrans keçirilib


