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Şərq və Qərbin ortaq dəyərlərinə 
qapı açmış Azərbaycan şərqşünası
Xalqımız, ölkənin elmi-mədəni ictimaiyyəti hər il oktyabrın 10-

da görkəmli alim, Azərbaycanda ilk qadın şərqşünas elmlər 
doktoru, professor Aida İmanquliyevanın dünyaya göz açmasının 

ildönümünü qədirbilənlik və dərin ehtiramla yad edir. 83 il əvvəl anadan 
olmuş, 53 il mənalı ömür sürmüş, zəngin və dəyərli irs qoyub getmiş 
Aida xanımın əziz xatirəsi əbədiyyətə qovuşandan sonrakı 30 ildə həmişə 
ürəklərdə yaşamış, sevgi-sayğılarla anılmışdır. 

Xaqımız bu unudulmaz alimi dünya 
şöhrətli şərqşünas, öz məktəbini yaratmış 
və davamçılarını hazırlamış pedaqoq, 
incə qəlbli insan, mehriban və qayğıkeş 
ana kimi tanıyır və dəyərləndirir. Dərin 
nəzəri bilikləri, analitik təfəkkürü, zəngin 
mütaliəsi, bir neçə Şərq və Qərb dillərini 
bilməsi sayəsində apardığı tədqiqatlar 
və yazdığı əsərlər Aida İmanquliyevaya 
nəinki Sovet İttifaqında, digər ölkələrdə 
də bir alim olaraq böyük nüfuz gətirib. 
Görkəmli şərqşünas-alim Aida İmanquli-
yeva ərəb ədəbiyyatının tədqiqində yeni 
səhifə açıb. 

Yaxın Şərq, xüsusən Ön Asiya 
tarixən elm-bilik beşiyi olub. Bu qədim 
irsi öyrənərək tatrixi ənənəni davam 
etdirənlərin, Şərqi dünyaya daha ya-
xından və əhatəli tanıdanların yolu-
nu qəlbinin və qələminin nuruna qərq 
edənlərdən biri də şərqşünas alim, ərəb-
məhcər ədəbiyyatının dünyada ilk qadın 
tədqiqatçısı, filologiya elmləri doktoru, 
professor Aida xanım İmanquliyeva idi. 

Aida xanım 1962-ci ildə məzunu 
olduğu Bakı Dövlət Universitetinin 
şərqşünaslıq fakültəsinin “Yaxın Şərq 
xalqları ədəbiyyatı tarixi” kafedrasından 
aspiranturaya daxil olub. Şərqşünas alim 
Rüstəm Əliyevin rəhbərliyi ilə “Qələmlər 
cəmiyyəti” və Mixail Nüaymənin onun 
yaradıcılığında rolu” mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası üzərində 
işləməyə başlayıb. 

XIX–XX yüz illərdə Cənubi Ame-
rikaya mühacirət etmiş Suriya və Li-
van ədiblərinin yaradıcılığına həsr olu-
nan bu monoqrafiyada əsas məqsəd 
“ərəb-məhcər ədəbiyyatı”nın bu qatı ilə 
bağlı faktları bir araya toplamaq və bu 

ədəbiyyatı yaradanları dünyaya tanıt-
maq idi. SSRİ Elmlər Akademiyasının 
Şərqşünaslıq İnstitutuna ezam olunan 
Aida xanım Şərqin məşhur bilicilərindən 
biri hesab olunan İosif Braginskinin 
rəhbərliyi ilə dissertasiyasını tamamlayıb. 

1966-cı ilin martında Şərq özünün 
gözəl bayramlarından birini – Novruzu 
qeyd etdiyi günlərdə Aida xanım İman-
quliyeva hər iki məşhur elmi rəhbərinin 
xeyir-duası ilə namizədlik dissertasiyası 
müdafiə edərək elmlər namizədi alimlik 
dərəcəsi alıb. Onun bahar bayramında 
şərqşünas alim, özü də ilk müsəlman, 
türk, azərbaycanlı şərqşünas qadın alim 
kimi özünü təsdiq etməsi Şərqin yeni 
günəşinin qadın, Ana üzündə parlaması 
idi. 

Şərqdən Qərbə, Latın Amerikasına 
mühacirət edən ədiblərin yaradıcılığını 
tədqiq etməklə, onların əsərlərində qo-
yulan ideyaları müdafiə etməklə Aida 
İmanquliyevanın Hüseyn Cavid, Cübran 
Xəlil Cübran kimi ədiblərin əsərlərindəki 
müştərək ideyaların eyni ağrıdan boy 
aldığını, eyni amala xidmət etdiyini 
elmi əsaslarla sübut etməklə mənəvi 
dəyərlərimizə sahib çıxıb. O, dünyaya 
göz açanda Azərbaycanda repressiya, 
mənəvi terror hələ bitməmişdi. Aida xa-
nımın ərəb-məhcər ədəbiyyatına könül 
verməsinin başlıca səbəbi Azərbaycan 
mühacirlərinin Vətən, torpaq sevgisini, 
yurd nisgilini anlamaq və anlatmaq hissi, 
duyğusu idi. 

Tədqiq etdiyi ədiblərin yaradıcılıqları 
ilə bağlı elmi fikirlər irəli sürüb monoq-
rafiyalar yazmaqla bərabər, “Dünyanın 
dərki əslində qəlbin dərinliklərindəki gizli 
qatların oyanışı sayəsində mümkün olur” 

– deyən Aida xanımın şərqşünas alim 
kimi ən böyük uğuru onda idi ki, o, döv-
rün, mühitin ictimai-siyasi xəritəsini çəkir, 
ədəbi-bədii, fəlsəfi mühitlərin mənzərəsini 
yaradırdı. Sərhədlərin qapalı, ideya 
döyüşlərinin, soyuq müharibənin tüğyan 
etdiyi 60-cı illərdə bu fikirləri söyləmək o 
qədər də asan deyildi

İstedadlı və axtarış həvəsli şərqçünas 
kimi Aida İmanquliyeva Şərqin, Türk 
dünyasının o qadınlarından idi ki, xa-
tun ucalığından, ana siqlətindən, alim 
dəyanətindən müsəlman dünyasına 
boylanır, onun inkişafını, cəhalətdən və 
səfalətdən qurtuluşunu ideya və məfkurə 
birliyində görürdü. Aida xanım “Qələmlər 
Birliyi” ilə Avropaya, Latın Amerikası-
na müsəlman mədəniyyəti və dəyəri 
gətirən ərəb fədailərinin haqq səsinə 
dönən Mixail Nüaymə irsinin carçısına 
çevrilərək söyləyirdi: “Mixail Nüaymə 
yeni həyat quruculuğu prosesinə böyük 
enerji, heyrətamiz fədakarlıqla qoşu-
lan və bu hərəkatda öz tarixi keçmişi-
nin özünəməxsusluğunu və zənginliyini 
unutmayan ərəb ziyalılarının ən qabaq-
cıl, həsas və istedadlı oğulları sırasında 
olmuşdur”. 

“Mixail Nüaymə və “Qələmlər Birliyi” 
elmi tədqiqatından sonra Aida İmanqu-
liyevanın ikinci ən böyük əsəri 1975-ci 
ildə işıq üzü görmüş “Cübran Xəlil Cüb-
ran” monoqrafiyasıdır. Uzaq Amerikada 
– Nyu-Yorkda ərəb ziyalılarını birləşdirən 
ideya və məfkurə birliyindən söhbət açan 
Aida xanım Cübran Xəlil Cübranın da 
yaradıcısı, qurucusu olduğu cəmiyyətin 
əhəmiyyətindən danışarkən qeyd edir: 
“Bu cəmiyyətin yaranması yeni ərəb 
mədəniyyətinin inkişafında görkəmli rol 
oynayan təzə və böyük ədəbi məktəbin 
meydana gəlməsi demək idi”.

Aida İmanquliyeva Şərqin bu istedad-
lı qələm və fırça sahibinin haqqa xidmət 
etdiyini söyləyirdi: “Cübran Xəlil Cübran 
hansı məsələdən danışırsa danışsın, o, 
həmişə mütəfəkkir, böyük sənətkar, söz 
ustası və öz xalqını, bütün bəşəriyyəti 
hədsiz dərəcədə sevən bir insan olaraq 

qalır”. Aida xanım bütün ömrünü “Müasir 
ərəb ədəbiyyatının korifeyləri” monoq-
rafiyası ilə yeni bir dünya – müasir ərəb 
ədəbiyyatı ilə bağlı sanballı mənbə yarat-
mış oldu. 1992-ci ildə işıq üzü görən kitab 
bu böyük alimin elmi ictimayyətə təqdim 
etdiyi son tədqiqat işi olsa da, möhtəşəm 
əsər idi.

Şərqşünas alim kimi arxada qoyduğu 
30 ilə elmi abidə ucaldan Aida İmanquliye-
va ərəb ədəbiyyatı korifeylərinin fikirlərini, 
düşüncələrini tədqiqata cəlb edə-edə özü 
də məşhurlaşır, layiqli nüfuz qazanır-
dı. Akademik üslubdan çox elmi, bədii, 
publisistik ruha köklənən Aida xanım bu 
əsəri ilə özünün təkcə alim, şərqşünas 
imicini deyil, şair, yazıçı, mütərcim ob-
razını da formalaşdırırdı. Onun bu 
zəkası və fəadakarlığı ərəb-məhcər 
ədəbiyyatının müxtəlif sahələrinə həsr 
olunmuş məqalələrində, şəxsən özünün 
təşkil etdiyi konfrans və simpoziumlarda 
aydın görünürdü. Şərqşünas alimlər Ziya 
Bünyadov, Vasim Məmmədəliyev, İosif 
Braginski, İrina Bılik, Anna Dolinina, Alek-
sandr Kudelin, Valeriya Kripçenko, Malik 
Qarayev, İ.Filiştinski, O.Frolova dəfələrlə 
onun elmi mülahizə və qənaətlərinə şərik 
çıxırdılar. 

Bir vaxtlar təhsil aldığı Bakı Dövlət 
Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsində 
ərəb filologiyasından mühazirələr oxuyan 
professor Aida İmanquliyeva pedaqoq 
alim kimi Azərbaycan, ərəb, rus və Av-
ropa ədəbiyyatlarının müqayisəsini verir, 
biri digərindən qidalanaraq formalaşan 
bu ədəbiyyatların bəşəriyyətə bəxş etdi-
yi dəyərlərdən soraqçı olur, müasir ərəb 
ədiblərinin əsərlərinin tərcümə olunma-
sını ədəbi-mədəni əlaqələrimizin inki-
şafında körpü hesab edirdi. Aida xanım 
ömrünün 30 ilini təmənnasız sərf etdiyi, 
məhəbbətlə bağışladığı şərqşünaslıq 
elmində öz möhürünü vurdu. Adını 
Azərbaycanın və dünyanın tanınmış 
şərqşünaslarının, ərəbşünas alimlərin 
cərgəsinə yazdı. 

Tanrının ona bəxş etdiyi istedadın, 
zahiri və batini kamilliyin, gözəlliyin işı-

ğını milli şərqşünaslıq elmimizin üzərinə 
salan Aida xanım əhatəli yaradıcılığı ilə 
“Ərəb filologiyası məsələləri”, “Yaxın 
və Orta Şərq”, “Sovet şərqşünaslığının 
problemləri və perspektivləri”, “Şərqin 
problemləri: tarix və müasirlik”, “Roman-
tizmin problemləri və Şərq” adlı əsərləri 
və məqalələri ilə Şərqin təkcə ədəbi-
fəlsəfi baxışlarına deyil, ictimai-siyasi 
quruluşuna, yaşam tərzinə də aydınlıq 
gətirdi.

Görkəmli şərqşünasın cismani yox-
luğu 1992-ci il sentyabrın 19-dan he-
sablanır. “Məhəbbət və gözəllik, ağıl 
və kamal elə mənəvi işıqdır ki, qəlbi 
nurlandırır”– deyən, elmi əsərləri, da-
xili və zahiri gözəlliyi ilə nümunəyə 
çevrilən, ömrünün yarısından şoxunu 
həsr etdiyi əsərləri ilə dəyərlərin əyarına 
çevrilən Aida xanım İmanquliyeva Şərqlə 

Qərbin ortaq dəyərlərinin aynası olan 
əsərlərində yaşayır. Bu məqamda ünva-
nına sısləndirmək istədiyim bir fikir var. 
Qərbli filosof Emerson deyir: “Dahilərin 
bioqrafiyası qısa olur, çünki onların bütün 
həyatı yaradıcılığındadır”. 

“İnsanın etdiyi xeyirxahlıq zahiri 
mərasimlərə riayət etməkdən yüksəkdə 
durur və buna görə onu mükafatlandıran 
Allah üçün daha əziz, daha istəniləndir” 
kəlamı ilə yerin və göyün mükafatına, 
Tanrının lütfünə layiq görülən Aida xa-
nım indi həmişəyaşar və zəngin elmi-
nəzəri irsində, özü kimi Vətənə sədaqətlə 
xidmət edə övladlarının, nəvələrinin və 
yetirmələrinin arzu-əməllərində yaşayır.

Şərəf CƏLİLLİ,  
filologiya üzrə fəlsəfə  

doktoru, dosent

Təqvim yada salır 

Beynəlxalq Kitab Sərgisi əsl bayram oldu 
Dünyanın dörd qitəsinin naşirlərinin bir araya gəldiyi 8-ci 

Beynəlxalq Bakı Kitab Sərgisi uğurla başa çatdı. Böyük 
maraq doğuran sərgidə beş gün ərzində bir çox görüş, 

təqdimat və imza tədbiri keçirildi. İşgüzar təmaslar ən xoş 
xatirələrlə yadda qaldı. Sərgi ziyarətçilərinin sayına görə də 
möhtəşəm idi. 

Bakı Ekspo Mərkəzinin təqdimat zo-
nalarında yaşanan izdiham sərginin həm 
müəlliflər, həm də oxucular üçün əsl bay-
ram olduğunu göstərirdi. Nəşriyyatların 
təqdim etdiyi çap məhsulları mərkəzi 
başdan-başa əlvan festival rənglərinə 
bürümüşdü. Kitab müəlliflərinin oxu-
cularla görüşləri hər kəsdə unudulmaz 
təəssürat yaratdı. Digər tərəfdən, sərgi 
çərçivəsində oxucular sevdikləri perso-
najlarla da tanış olmaq, canlı ünsiyyətə 
girmək imkanı əldə etdilər. 

Əlbəttə, belə bir platforma insanları 
kitaba daha da yaxınlaşdırır, cəmiyyətin 
intellektual inkişafında, şəxsiyyətin 
formalaşmasında, milli kimliyin dərk 
edilməsində müstəsna əhəmiyyət daşı-
yır.  

Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun 
sərgi çərçivəsində naşirlərlə görüşü işgü-
zar xarakter daşıyırdı. Nazir ölkəmizdə 
kitab sənayesi sektorunun inkişafı ilə 
bağlı təkliflərin öz səlahiyyətlərinə dair 
qismi barədə fikirlərini bölüşdü və qeyd 
etdi ki, artıq ötən ildən Bakı Beynəlxalq 
Kitab Sərgisinin hər il keçirilməsi 
qərara alınıb və hazırkı sərginin təşkili 
də bu qərarın icrasının göstəricisidir. 
Stendlərin, bölmələrin, ekspozisiya-
ların şaxələndirilmiş şəkildə daha da 
genişlənməsi də elə təşkilati işlərin uğu-
rudur. 

Tanınmış əcnəbi yazarların Bakı 
Beynəlxalq Kitab Sərgisinə dəvət olun-
ması bu ilin prioriteti sayılıb. Türkiyədən 
16, Rusiyadan 13, Özbəkistandan 2 
müəllif dəvət olunub. Bunlar arasında 
dünya şöhrətli İlbəy Ortaylı, Türkiyənin 
modern poeziyasının nümayəndəsi Ad-
nan Özər, uşaq ədəbiyyatı üzrə tanın-
mış yazar Fateh Ərdoğan yer almışdılar. 
Növbəti sərgiyə ədəbiyyat üzrə Nobel 
və Buker laureatlarının dəvət olunması 
planlaşdırılır.

Tədbirlər çərçivəsində sərginin Üze-
yir Hacıbəyli təqdimat zonasında “Bütün 
yollar Şuşaya aparır”, “Qarabağ dasta-
nı – 30 ilin həsrəti, 44 günün zəfəri” və 
“Vətən” kitablarının təqdimatı, Xurşidba-
nu Natəvan təqdimat zalında “Şah İsma-
yıl Xətainin anadilli “Divan”ının Daşkənd 
nüsxəsi” və sair kitablarla tanışlıq iştirak-
çılara unudulmaz təsir bağışladı. 

Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Mü-
asirlik və ədəbiyyatımızın problemləri” 
kitabı ilə bağlı tədbir cəlbedici oldu. Canlı 
ünsiyyətdə bugünkü dövr ədəbiyyatının 
problemlərindən danışan müəllif bildirdi 
ki, ədəbiyyatın predmetini insan, onun 
hissləri, düşüncəsi və daxili aləmi təşkil 

edir. “Ədəbiyyat ananın balaya laylasın-
dan yaranıb, əsas mövzusu insandır. 
Fikrimizcə, çağdaş dövr ədəbiyyatının 
əsas problemi ondan ibarətdir ki, onda 
insanın xislətinin dərinliklərinə enə 
bilmək imkanı çatışmır”.

Xalq şairi Ramiz Rövşənlə görüş 
oxucularda böyük təəsürat doğurdu. 

Ədəbiyyat və sənətlə bağlı qənaətlərini 
açıqlayan şair yeni yazarlar nəsli, 
şeir ruhu, ədəbiyyatın gücü və baş-
qa məsələlər ətrafında özəl fikirlərini 
poeziyasevərlərlə bölüşdü.

Akademik Teymur Kərimlinin 
“Şuşanamə”sinin təqdimatı, Əməkdar 
elm xadimi, professor Qəzənfər Paşa-
yevin yeni nəşr olunan kitablarının imza 
mərasimi, yazıçı-publisist Nurəddin 
Ədiloğlu, yazıçı Sevinc Nuruqızı, mü-
asir uşaq yazarı Reyhan Yusifqızı ilə 
görüşlər və imza saatları, Aqşin Yenise-
yin “Şuşa-270” döş nişanı ilə təltif olun-
ması da oxucular üçün ərməğan oldu. 
“Pıçıltı” kitabının ideya müəllifi və naşiri 
Tural Axundov, rəyçisi Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə mü-
diri, filologiya elmləri doktoru, dosent 
Elnarə Akimova və redaktoru “Çinar-
çap” nəşriyyatının direktoru Bəhram 
Oruclunun oxucularla təması onların ya-
radıcı ovqatlarını daha da artırdı. 

“Bütün yollar Şuşaya aparır”, “Qa-
rabağ dastanı – 30 ilin həsrəti, 44 

günün zəfəri” və “Vətən” kitablarının 
təqdimatında Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin sədr müavini Rəşad Məcid, 
katib Elçin Hüseynbəyli, birliyin Quba 
bölməsinin sədri Ramiz Qusarçaylı və 
digər qonaqlar iştirak etdilər. Rəşad 
Məcid 44 günlük müharibə, qəhrəman 
oğullarımızın şücaəti ilə geri alınan tor-
paqlarımız, haqqın qalibiyyəti, ilə bağlı 
fikirlər səsləndirdikdən sonra bildirdi 
ki, “Qarabağ dastanı – 30 ilin həsrəti, 
44 günün zəfəri” kitabı Xalq yazıçısı, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri 
Anarın ideyası əsasında yaranıb. 44 
günlük müharibədən sonra işğaldan 
azad olunmuş torpaqlardan olan yazı-

çılar öz yurd-yuvaları haqqında əsərlər 
yazıblar.

Respublika Xatirə Kitabı Redaksiya-
sının şəhid Saleh Əliyev haqqında ha-
zırladığı “Vətən daşı... və ya 44 günün 
dastanı” sənədli filminin də təqdimatı 
uğurlu oldu. 

Sərgidə Rusiya nümayəndə 
heyətinin rəhbəri, Moskva Tərcümə 
İnstitutunun direktoru Yevgeni Rezni-
çenko bizimlə söhbətində sərgi barədə 
təəssüratlarını bölüşdü:

-Uzun zamandı ki, belə böyük 
formatda sərgilərdə iştirak etmirdik. 
Azərbaycanın kitab bazarında yer tut-
maq istəyirik. Azərbaycanlı gənc ya-
zarların kitablarının rus dilinə tərcümə 
edilməsinin böyük perspektivləri var. 
Qoy, hər iki ölkədə gənc yazarlar təbliğ 
edilsinlər, tanınsınlar. 

Filoloq Elnarə Akimovanın ürək 
sözləri:

- Bu il fəxri qonağımız Türkiyə ol-
duğu üçün qardaş ölkədən yazıçılar, 
şairlər sərgiyə qatılıb. Bu gün biz onların 

iştirakı ilə bəzi çıxışlara qulaq asdıq, nə 
qədər Azərbaycanla bağlı perspektivli 
layihələrə imza atmağa hazır olduq-
larını gördük. Bakı Beynəlxalq Kitab 
Sərgisi nəsillər arasında, ümumiyyətlə 
ədəbiyyatlar arasında vəhdət prinsipini 
həyata keçirməkdə böyük bir missiya 
daşıyıcısıdır və ən əsas məqam da bun-
dan ibarətdir ki, bu sərgi milli yaddaşın 
oyaq qalmasına böyük töhfə verir. Pre-
zident İlham Əliyev bu il Xurşidbanu 
Natəvanın, Əhməd Cavadın, Hüseyn 
Cavidin yubileylərinin keçirilməsi ilə 
bağlı sərəncamlar imzalayıb. Onların 
yubileyləri ilə bağlı burada hazırlanan 
təqdimatlar, səslənən fikirlər istər-

istəməz klassiklərin yaradıcılığına ayıq 
bir münasibət formalaşdırır, onları yeni 
nəslə tanıdır. 

Naşir Şahbaz Xuduoğlu bu sərgidə 
əvvəlki illə müqayisədə daha çox 
ziyarətçinin iştirak etdiyini bildirdi. 
“Bu, çox sevindirici haldır. Kitab sərgi-
yarmarkalarının və ədəbi görüşlərin 
tez-tez keçirilməsinə hər zaman ehtiyac 
var”.

Beləcə, builki sərgi tarixə qovuşdu. 
Gələn il keçirələcək sərgidə oxucuları 
yeni sürprizlər gözləyəcəyini əminliklə 
demək olar. Əsas odur ki, xalqımız kita-
ba maraq duyur, yüksək həvəs göstərir. 
Nəşriyyatlar da sərgidə daha nəfis 
tərtibatlı kitab çıxarmaq, daha maraqlı 
kitablar təqdim etmək üçün əllərindən 
gələni etdilər.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
Əli NƏCƏFXANLI,  

Elşən AĞALAR (foto), 
“Xalq qəzeti”

Şərqşünaslıq İnstitutunun 
kollektivi görkəmli alim Aida 

İmanquliyevanın xatirəsini anıb

AMEA akademik Ziya Bünyadov adına 
Şərqşünaslıq İnstitutunun kollektivi 
oktyabrın 10-da görkəmli şərqşünas, 
filologiya elmləri doktoru, professor Aida 
İmanquliyevanın anadan olmasının 83-cü 
ildönümündə alimin məzarını ziyarət edib, 
xatirəsini dərin ehtiramla anıb, məzarı 
üzərinə əklil qoyub.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, AMEA-nın vitse-prezi-
denti vəzifəsini icra edən, 
Şərqşünaslıq İnstitutunun baş 
direktoru akademik Gövhər 
Baxşəliyeva çıxış edərək 
Aida İmanquliyevanın həm bir 
alim kimi dünya şərqşünaslıq 
elminə böyük töhfələr verdiyi-
ni, həm də bir qadın və ana 
kimi Azərbaycan qadınına 
örnək bir ömür yaşadığını 
qeyd edib.

Akademik Gövhər 
Baxşəliyeva Azərbaycanda 
ərəbşünaslıq üzrə ilk qadın 
filologiya elmləri doktoru, pro-
fessor Aida İmanquliyevanın 
bu sahənin inkişafında böyük 
xidmətləri olduğunu deyib, 
onun dərin nəzəri bilikləri, 
analitik təfəkkürü, geniş eru-
disiyası, zəngin mütaliəsi, 
bir neçə Şərq və Qərb 
dillərini bilməsi sayəsində 
apardığı tədqiqatların və 
yazdığı əsərlərin qısa vaxt 

ərzində alimə nəinki keç-
miş ittifaq miqyasında, 
hətta bir çox xarici ölkələrdə 
geniş şöhrət gətirdiyini 
qeyd edib. Dünyaşöhrətli 
şərqşünaslarla bir sırada 
adı çəkilən Aida İmanquliye-
vanın Azərbaycanda Şərq-
Qərb qarşılıqlı ədəbi əlaqə və 
təsirini sistemli şəkildə araş-

dıran ilk azərbaycanlı alim 
olduğunu bildirən Gövhər 
Baxşəliyeva onun əsərlərinin 
dönə-dönə oxunulduğunu, 
təhlil və tədqiq edildiyini, 
tərcümə olunduğunu, yenidən 
işıq üzü gördüyünü deyib.

Görkəmli alimin həyatdan 
erkən getməsinin onun 
həmkarlarını və tələbələrini 
hədsiz kədərləndirdiyini 
və sarsıtdığını qeyd edən 
G.Baxşəliyeva Aida İmanquli-
yevanın əziz xatirəsinin onla-
rın qəlbində əbədi yaşayaca-
ğını deyib.

Şərqşünaslıq İnstitutu-
nun icraçı direktoru filolo-
giya üzrə fəlsəfə doktoru 
Ruhəngiz Cümşüdlü Aida 
İmanquliyevanın müasir ərəb 
ədəbiyyatının tədqiqində 
yeni bir səhifə açdığını, yeni 
bir məktəbin əsasını qoydu-
ğunu deyərək, bu gün gənc 
şərqşünasların bu məktəbin 
ənənələrini layiqincə davam 
etdirdiklərini qeyd edib.

İnstitutun Ərəb filologiyası 
şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Laura Orucova Aida xanımın 
Azərbaycan şərqşünaslığını, 
eləcə də ərəbşünaslığını 
xaricdə ləyaqətlə təmsil edən 
bir mütəxəssis olduğunu 
vurğulayaraq, onun itkisinin 
alimlə birlikdə uzun illər çalış-
mış həmkarları üçün çox ağır 
olduğunu bildirib.
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