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Böyük düha sahibi, görkəmli dövlət xadimi, mahir pedaqoq, XX
əsr Azərbaycan tibb elmi, tibb təhsili və səhiyyəsinin təşkilinin ba
nilərindən biri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi, tibb
elmləri doktoru, professor Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum
gününü bugünümüzdən 110 illik bir məsafə ayırır. Məsafə artdıqca
Əziz Əliyevin böyüklüyü gözlərimiz önündə daha da möhtəşəmləşir. On il bundan əvvəl Əziz Əliyevin anadan olmasının 100 illik
yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi haqqında ulu öndər Hey
dər Əliyev sərəncam imzalamışdı və həmin yubiley ümummilli lide
rin iştirakı və rəhbərliyi altında təntənəli surətdə qeyd edilmişdi. O
vaxt Heydər Əliyev yubiley təntənəsində geniş nitq söyləmiş, Əziz
Əliyevin fəaliyyətinin ayrı-ayrı məqamlarından söhbət açmışdı. Tari
xə qızıl hərflərlə yazılan həmin günlərin major akkordları indi də
səslənməkdədir. Bu günlər Əziz Əliyevin 110 illik yubileyi ölkəmiz
də ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin sərənca
mı ilə keçirilir.
2006-cı il dekabr ayının
5-də ölkə rəhbərinin Əziz
Əliyevin doğum gününün
110 illik yubileyinin dövlət
səviyyəsində
keçirilməsi
haqqında imzaladığı sərən
cam hamının ürəyincə ol
muşdur.
Uzun illər Azərbaycan
Tibb Universitetinin və Azər
baycan Dövlət Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunun
rektoru, Elmi-Tədqiqat Trav
matologiya və Ortopediya
institutunun direktoru, Azər
baycan Respublikasının xalq
səhiyyə komissarı, Azərbay
can KP MK-nın katibi, Dağıs
tan MSSR Vilayət Partiya
Komitəsinin birinci katibi və
başqa yüksək vəzifələrdə
çalışmış Əziz Əliyev 1897-ci
il yanvar ayının 1-də qədim
Azerbaycan torpağının İrə
van quberniyasının Hamamlı
kəndində anadan olmuşdur.
Atası Məmmədkərim Kərbəlayi Qurbanəli oğlu kənd iş
ləri ile məşğul idi, bəy nəslin
dən olan anası Zəhra xanım
isə evdar qadın idi.
Əziz Əliyev 8 yaşında
ikən rus-tatar (Azərbaycan)
məktəbində oxuyub və ibti
dai təhsilini həmin məktəbdə
alıb. Lakin burada verilən
təhsil Əziz Əliyevi qane et
məyib və o, 1908-ci ildə irəvandakı gimnaziyaya daxil
olub, 1917-ci ildə buranı bü
tün fənlər üzrə əla qiymətlər
lə başa çatdırıb. Maddi cə
hətdən təhsilini davam etdir
mək imkanı olmayan Əziz
Əliyev məktubla Bakı mil
yonçusu, xeyriyyəçi Hacı
Zeynalabdin Tağıyevə müra
ciət edib və tezliklə ondan
həmin vaxt üçün kifayət qə
dər dəyərli vəsait hesab olu
nan 300 manat alıb. Elə hə
min il o bu vəsaitin hesabına
Sankt-Peterburqa gedib və
tələbkar alimlərin iştirakı ilə
aparılan müsabiqədən mü
vəffəqiyyətlə keçərək Rusi
yanın ən öncül ali tibb müəs
sisələrindən sayılan Hərbi
Tibb Akademiyasına daxil
olub.
Ə.Əliyev elə birinci kur
sun əvvəllərindən Hərbi Tibb
Akademiyasında təhsil al
maqla bərabər, boş vaxtla
rında
Sankt-Peterburqda
səpkili yatalaqla mübarizə
əleyhinə təşkil edilmiş dezin
feksiya-təmir briqadasında
işə düzəlib. Aldığı maaşla
həm özünün minimal güzə
ranını təmin edib, həm də
valideynlərinə yardım göstə
rib. 1918-ci ildə Əziz Əliye
vin atası vəfat edib. O vaxtlar
anasına və kiçik qardaşına
xalası Qədimbəyova hima
yədarlıq edirdi.
Əziz Əliyev 1918-ci il
iyun ayının yay tətilini evlə
rində keçirmək üçün İrəvana
gəlib. Lakin burada dəhşətli
mənzərə ilə üzləşib. Erməni
daşnaklarının amansız qəd
darlıqlarına tab gətirməyib
ailəsi ilə birlikdə çətinliklə
Naxçıvanın Şərur rayonuna
keçə bilib (tarixi mənbələrə
görə, o zaman Irəvandakı
əhalinin böyük əksəriyyətini
azərbaycanlılar təşkil edirdi).
Bir müddət Şərurda qaldıq
dan sonra anasını və qarda
şını Şahtaxtı kəndinə aparıb.
Ailənin ağır vəziyyəti və er
mənilərin törətdikləri qırğın
ların fəlakətli nəticələri Əziz
Əliyevi
Sankt-Peterburqa
qayıtmaq, təhsilini davam et
dirmək imkanından məhrum
edib. 1920-ci ilin may ayında
İrəvanda məskən salmış
daşnak qoşunları şimaldan
gələn bolşevik havadarları
nın birbaşa dəstəyi ilə silahlı
hücuma keçərək Şərur rayo
nunu, o cümlədən Şahtaxtı
kəndini yerlə yeksan edərək
amansız qırğınlar törədiblər.
Qanlı qırğından salamat çıxa
bilən və didərgin düşən Şah
taxtı əhalisi, o cümlədən
Əziz Əliyevin ailəsi erməni

zülmünə tab gətirməyərək
Arazı keçib və Cənubi Azər
baycanın Ərəblər kəndində
daldalanıb. Ə.Əliyev tibbi
xidmətini burada da davam
etdirib və həkim köməkçisi
kimi çalışaraq əhaliyə lazımi
yardımlar gösterib.
Anası 1920-ci ildə Ərəb
lər kəndində vəfat edib.
1921-ci ilin iyun ayında onlar,
nəhayət, Şahtaxtı kəndinə
qayıda biliblər və Əziz Əliyev
1923-cü ilin may ayına qədər
kənddə orta tibb işçisi, həkim
köməkçisi kimi çalışıb.
1923-cü ilin mayında
Əziz Əliyev Bakıya köçüb.

üçün nümunə olacaq böyük
bir ömür yoludur.
1930-cu il iyun ayının 19da Bakı Dövlət Universiteti
nin tibb fakültəsinin bazası
əsasında Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun yaradılması
və bundan sonrakı çətin
mərhələlərdə instituta rəh
bərlik etmək böyük cəsarət
tələb edirdi. Əziz Əliyev bu
illərdə ADTl-nin yaradılması
nın təşkilati işlərinin yerinə
yetirilməsində mühüm rol oy
nayan əsas simalardan biri
olub və 1932-ci il iyunun 1dən etibarən həmin institu
tun rektoru vəzifəsində çalış

gər dərsliklər, eləcə də
M.A.Mirqasımovun, M.A.Topçubaşovun, M.M.Mirsəlimovun,
M.Ə.Əfəndiyevin, Z.M.Məm
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tutu bitirəndən iki il sonra
1929-cu ildə namizədlik, 5 il
sonra isə doktorluq disserta
siyasını müdafiə edib. Əziz
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Əliyevin təklifi, təşəbbüsü və
bilavasitə iştirakı ilə 'Tibb şəhərciyi"nin inşasına başlanı
lıb. Sonralar həmin şəhərcik
də tələbə yataqxanaları ilə
birlikdə nəzəri kafedralar
üçün tədris korpusları da tiki
lib və bu iş ulu öndər Heydər
Əliyevin ölkəmizə başçılıq
etdiyi dövrdə uğurla başa
çatdınlıb.
1933-1934-cü illərdə öl
kədə çörək qıtlığı yarandığın
dan tələbələrin güzəranı
xeyli ağırlaşıb. Əziz Əliyevin
qayğısı sayəsində "Azad qa
dın" heykəlinin yaxınlığındakı
orta məktəbin birinci mərtə
bəsində tələbə yeməkxanası
təşkil edilib. O. tələbələrə
gündə 500-600 qram çörəklə
bərabər pulsuz yemək verdi
rib və onlan aclıqdan xilas
edib. Əziz Əliyev Tibb insti
tutunda rektorluq fondu ya
radıb və həmin fondun hesa
bına ehtiyacı olan əlaçı tələ
bələrə hər il pal-paltar, ayaq
qabı aldırarmış ki, bu da, bir
növ, gəncləri yaxşı oxumağa
sövq edərdi.
Ə.Əliyev hər il Tibb insti
tutunun son kurs tələbələri
nin ən bacarıqlılarını Mos
kvanın və Sankt-Peterbur
qun məşhur ali tibb məktəb
lərinə ezam edər, onlara təc
rübə toplamaları üçün əlve
rişli şərait yaradardı. Belə
vaxtlarda o özünü hərtərəfli
xeyriyyəçi kimi aparar, xari
cə gedən tələbələrə pul yar

www.azerbaijan.news.az

kvada ÜİK (b) P MK-nın inspektoru, 1950-1951-ci illərdə
Azərbaycan SSR Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavi
ni, sonrakı illərdə Azərbay
can SSR Elmi-Tədqiqat Or
topediya və Bərpa Cərrahlığı
İnstitutunun direktoru, həm
çinin Azərbaycan Dövlət Hə
kimləri Təkmilləşdirmə İnsti
tutunun rektoru vəzifələrində
işləyib. Ə.Əliyev l-ll çağırış
SSRİ Ali Sovetinin deputatı
seçilib. O, həmçinin Azər
baycan SSR Ali Sovetinin IIII çağırış, Dağıstan MSSR
Ali Sovetinin II çağırış depu
tatı olub.
Əziz Əliyevin vətən və
xalq qarşısındakı misilsiz xid
mətləri görkəmli həkim və
alim, əla səhiyyə təşkilatçısı
və səriştəli rəhbər və təcrü
bəli dövlət xadimi kimi yük
sək qiymətləndirilib. O, iki
dəfə Lenin ordeni, Qırmızı
Əmək Bayrağı ordeni, I də
rəcəli Vətən müharibəsi or
deni, "Səhiyyə əlaçısı" döş
nişanı, bir çox medallar, o
cümlədən 1948-ci ildə "Mos
kvanın yaranmasının 800 illik
xatirə medalı" və çoxsaylı
fəxri fərmanlarla təltif edilib.
Dağıstanda
işləyərkən
Dağıstan zəhmətkeşləri Əziz
Əliyevə üzərində onun əksi
həkk olunan xüsusi medal
yon bağışlayıb və bu, xalq
məhəbbətindən doğan ali
duyğulann təntənəsinə çevri
lib. Həmin medalyon Azər
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bəsəriHk zirvəsinə
yüksələn səxsiyyət idi
Bu andan etibarən onun hə
yatının yeni mərhələsi başla
nıb. Bakıda ilk vaxtlar Azər
baycan SSR Xalq Komissar
ları Şurasında iş icraçısı, hə
min idarənin ümumi şöbə
müdirinin müavini, katibin
müavini və nəhayət, respub
lika Xalq Komissarlığı Şura
sının katibi vəzifəsini icra
edib. O bu çətin və məsuliy
yətli vəzifələrdə çalışmaqla
yanaşı, 1923-cü ildən etiba
rən yarımçıq qalmış ali tibb
təhsilini də BDU-nun tibb fa
kültəsində böyük uğurla da
vam etdirib. O, 1927-ci ildə
Bakı Dövlət Universitetinin
tibb fakültəsini bitirib və Da
xili xəstəliklər kafedrasında
saxlanılıb. Əziz Əliyev həmin
kafedrada əvvəl ordinator,
sonra isə aspirant, assistent
və dosent kimi fəaliyyət gös
tərib. O, eyni zamanda təhsil
aldığı universitetin partiya
təşkilatında işə cəlb olunub
və xeyli vaxt orada çalışıb.
1929-1932-ci illərdə Azər
baycan Klinik institutunun
rektoru vəzifəsinə təyin olu
nub.
Əziz Əliyev ikinci dünya
müharibəsindən həm əvvəl
ki, həm də sonrakı illərdə
Azərbaycanda səhiyyənin
təşkili məsələsinə xüsusi
diqqət yetirib və onun bu sa
hədəki əvəzsiz xidmətləri ta
rixə qızıl hərflərlə həkk olu
nub. O, Xalq Səhiyyə Komis
sarlığı müalicə şöbəsinin
müdiri, Bakı səhiyyə şöbəsi
nin müdiri, Xalq Səhiyyə Ko
missarlığında müavin, xalq
səhiyyə komissarı və digər
vəzifələrdə çalışarkən res
publikanın bütün rayonlarını
qarış-qarış gəzib, bu sahədə
problemlərin aradan qaldırıl
ması üçün əməli tədbirlər
görüb. Həm özünə, həm də
başqalarına qarşı son dərə
cə tələbkar olan Əziz Əliyev
bütün həyatı boyu ölkəmizdə
tibb elminin inkişafına, yük
sək ixtisaslı kadrların hazır
lanmasına çalışıb və həmişə
də istəyinə nail olub.
Azərbaycanın bütün hə
kimlərinin ustad müəllimi he
sab edilən görkəmli alimin
həyatının Azərbaycan Tibb
Universiteti
(Azərbaycan
Dövlət Tibb institutu) ilə bağ
lı parlaq səhifələri respubli
kanın tibb ictimaiyyəti, səhiy
yə işçiləri, professor-müəllim
heyəti və tələbə kollektivi
manvm

mağa razılıq verib. Həmin il
lərdə bir tərəfdən respublika
da yüksək ixtisaslı həkimlə
rin hazırlanmasına ciddi ehti
yac duyulması, digər tərəf
dən də onların hazırlığını tə
min edə bilən kadr çatışmaz
lığı, Azərbaycan dilində tib
bin bütün sahələri üzrə dərs
lik və dərs vəsaitlərinin yox
luğu, tədris bazalarının zəifli
yi, kitab fondunun lazımi sə
viyyəyə çatdırılmaması, insti
tutun özünün nəşriyyatının
olmaması və digər məsələlər
təhsil ocağının rektorunun
işinə böyük maneələr törə
dirdi. Bu problemlərin ara
dan qaldırılması üçün o, ra
hatlıq bilmədən çalışıb. Hə
min dövrdə Tibb institutu in
kişaf edərək formalaşırdı.
Əziz Əliyev 1934-cü il
mart ayının 30-da respubli
kamızda səhiyyə işlərini can
landırmaq məqsədilə Bakı
Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin
müdiri təyin edilib. Ancaq az
keçməmiş, 1935-ci il yanva
rın 14-də Azərbaycanda yük
səkixtisaslı milli tibb kadrları
nın hazırlığını gücləndirmək
məqsədilə o, yenidən ADTlnin rektoru vəzifəsinə qayta
rılıb. ADTİ-yə rektor təyin
edildikdən az sonra onun
rəhbərliyi altında həlli vacib
sayılan bütün məsələlər
üçün geniş tədbirlər planı
hazırlanıb. O, azərbaycanlı
kadrları işə cəlb edərək onla
rın fəaliyyət dairəsini geniş
ləndirib və ana dilində dərs
liklər, dərs vəsaitləri, monoq
rafiya və tövsiyələr yazılma
sına nail olub. 1932-1935-ci
illər ərzində Əziz Əliyevin
rəhbərliyi altında əməkdaşlar
tərəfindən Azərbaycan dilin
də latın qrafikası ilə 45 adda
dərslik və dərs vəsaiti tərtib
edilərək tibb təhsili alan tələ
bələrin ixtiyarına verilib. Bu o
dövrün texniki imkanları
üçün çox böyük göstərici idi.
Ə.Əliyevin təşəbbüsü və hünərpərvərliyi ilə işıq üzü gö
rən əsərlərdən onun özünün
"Klinik
analizlər"
kitabı,
K.Ə.Balakişiyevin "insanın
normal anatomiyası", M.Qəniyevin "Mikrobiologiya kur
su", C.Hüseynovun "Patoloji
anatomiya",
Y.Qazıyevin
"Ağciyər vərəmi", Ü.Musabəyovanın "Göz xəstəlikləri",
Ə.Talışinskinin "Travmatolo
giya", Q.Səfərov və Ə.Həsə
novun "Bioloji kimya" və di

mədovun və başqalannın çap
olunan əsərləri Azərbaycanın
tibb tarixində ən qiymətli
nəşrlərdəndir. Fərəhli haldır
ki, bu kitablar indi də öz də
yərini saxlayır və onların hər
birinin işıq üzü görməsində
Əziz Əliyevin müstəsna rolu
olub. Əziz Əliyev qısa müd
dətdə başqa dillərdə alterna
tivi olmayan tibbi kitablardan
ən vaciblərinin Azərbaycan
dilinə tərcüməsinə nail olub.
Onun təşəbbüsü ilə İ.Berberinin "Boğaz, burun, qulaq
xəstəlikləri",
A.Qaltıçinin
"Uşaq xəstəlikləri", V.Skvortsovun "Farmakologiya kur
su", E.Freyzeldin "Histologiya" adlı kitabları və digər
müəlliflərin dərslikləri Azər
baycan dilinə tərcümə olu
nub. Ümumiyyətlə, 19301945-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Tibb institutunun
əməkdaşları tərəfindən 80
adda dərslik və dərs vəsaiti
nəşr olunub ki, onun da 55-i
Əziz Əliyevin instituta rəh
bərlik etdiyi 5 il ərzindəki ya
radıcı və məhsuldar dövrə
təsadüf edir.
Professor Ə.Əliyev Azər
baycan Tibb Universitetinin
əsaslı kitabxanasının təşki
latçısı və yaradıcısı olub.
Onun qurduğu tibbi kitabxa
na unikal kitabxanaya çevri
lib və ehtiyacı olanların ha
mısı istədiyi vaxt onlardan is
tifadə edə bilib.
Əziz Əliyev, ümumiyyət
lə, bütün fəaliyyəti dövründə
tibb nəşriyyatı yaratmağın,
onu təkmilləşdirmək və inki
şaf etdirməyin yolları haqqın
da düşünüb. O, bu sahədəki
ideyalarını tədricən həyata
keçirməyə başlayıb və insti
tut kollektivinin köməyi ilə
"Tibb nəşriyyatı" yaradıb.
Professorun təşəbbüsü ilə ilk
dəfə "Praktiki və nəzəri tibb
jurnalfnın nəşri əsaslı surət
də təkmilləşdirilib. 1933-cü
ildə o, jurnalın Baş redaktoru
təyin edilib. 1933-cü ildə
Əziz Əliyevin təşəbbüsü ilə
Tibb İnstitutunda "Tibb kadr
ları uğrunda" adlı çoxtirajlı
qəzetin çapı qaydaya salınıb.
Hazırda bu qəzet "Təbib" adı
ilə Azərbaycan Tibb Univer
sitetində çap olunmaqdadır.
Ə.Əliyev hansı ictimai, in
zibati, təşkilati işdə çalışsa
da, elmi axtarışlarını bir an
belə dayandırmayıb. O, insti

Əliyevin doktorluq disserta
siyası Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq SSRİ Elmlər Akade
miyasının, ÜİLKGİ Mərkəzi
Komitəsinin mükafatına layiq
görülən dəyərli elmi iş idi.
Əziz Əliyev 1941-ci il mayın
13-də (Azərbaycan SSR
xalq səhiyyə komissarı işlə
yərkən) SSRİ Elmlər Akade
miyasının Azərbaycan filialı
nın rəyasət heyəti nəzdində
təşkil edilmiş elmi şuranın
üzvü, 1956-cı ildə isə profes
sor vəzifəsinə seçilib və hə
min ildə də professor elmi
adı təsdiq olunub.
Əziz Əliyevin "Klinik ana
lizlər" adlı dərsliyi tələbələr
və gənc həkimlər tərəfindən
rəğbətlə qarşılanıb. Onun bir
neçə elmi əsəri "Azərbaycan
Tibb Jurnair'nda çap edilib.
Bunların ilk illərdə çap olu
nanlarına "Həzm zamanı qa
nın xloridləri" (1928), "Malya
riyanın Karno metodu ilə
müalicəsi" (1932), "Klinik
analizlər üzrə rəhbərlik"
(1933) və sairə aiddir. Əziz
Əliyev uzun müddət eksperi
mental nefritin öyrənilməsi
problemi ilə məşğul olub, el
mi işlərinin əsas məğzini bu
istiqamətə yönəldib. Ə.Əli
yev məharətlə elmi işlərini
pedaqoji işlərlə uzlaşdıra bi
lib və fakültə terapiyası ka
fedrasında pedaqoji fəaliyyə
tini davam etdirib. Belə ki, o,
1 noyabr 1927-ci ildə ADUnun Diaqnostika kafedrasın
da ordinator və aspirant, 17
oktyabr 1930-cu ildən isə ye
nicə təşkil edilmiş Azərbay
can Dövlət Tibb institutunun
birinci terapiya və diyar pato
logiyası kafedrasında assis
tent və dosent vəzifələrində
çalışıb.
Əziz Əliyevin Tibb İnsti
tutuna rəhbərlik etdiyi dövr
də 11 doktorluq və xeyli na
mizədlik dissertasiyası mü
dafiə edilib. Professorun tə
şəbbüsü ilə kafedraların nəz
dində təsis edilmiş aspiran
turada 4 il ərzində 30 tibb
elmləri namizədi hazırlanıb.
Onlardan 19-u milli kadr
olub. O, tibb sahəsi üzrə mil
li kadr hazırlığını daim ön
plana çəkib və onların yetiş
mələrində müstəsna rol oy
nayıb. Əziz Əliyev Tibb İnsti
tutunda təhsil alan tələbələ
rin həyatı ilə dərindən ma
raqlanır, gənclərlə bağlı
problemlər onu ciddi düşün
dürürdü. 1933-cü ildə Əziz

dımı edər, onları öz hesabına
geyindirərdi. Həmin gənclə
rin əksəriyyəti sonralar tibbin
müxtəlif sahələrində məşhur
alim kimi formalaşaraq müəl
limlərinin yolunu davam etdi
riblər.
1936-1940-cı illərdə ölkə
mizdə görkəmli alimin fəal
iştirakı ilə malyariya və traxomaya qarşı mübarizəyə
başlanılıb. Bacarıqla həyata
keçirilən ciddi tədbirlər sayə
sində respublikada tüğyan
edən bu dəhşətli xəstəliklə
rin kökü kəsilib. Əziz Əliye
vin başçılığı ilə ölkədə xüsusi
dispanserlər, şəhər və kənd
lərdə 50 yerlik göz xəstəxa
naları açılıb.
Əziz Əliyev ikinci dünya
müharibəsi illərində alay pol
kovniki rütbəsində sovet əs
gərləri ilə birlikdə siyasi rəh
bər kimi Cənubi Azərbaycana
yollanıb. Təbrizdə, Urmiyədə,
Ərdəbildə, Mərənddə, Zəncanda olub. Onunla gedən və
mədəni-maarif işi ilə məşğul
olan ziyalılardan Süleyman
Rüstəm, Osman Sarıvəlli,
Qılman Musayev, Ənvər
Məmmədxanlı, israfil Nəzərov, Əhəd Bağırzadə, Qulam
Məmmədli, Mehdixan Vəkilov, Cabbar Məcnunbəyov
"Vətən yolunda" qəzetinin re
daksiyasında fəaliyyət göstə
riblər. Əziz Əliyev Cənubi
Azərbaycanda İmran Qası
mov, Rəsul Rza, Mehbalı
Əmiraslanov və başqaları ilə
yaxın təmasda olub. Onlar
Azərbaycanın ağrılarını ürək
lərində çəkərək vətən üçün
fədakarcasına çalışıblar.
Əziz Əliyevin fəaliyyət
dairəsi olduqca rəngarəng
və çoxcəhətli olub. O, müəy
yən müddətdə Bakı Dövlət
Universitetinin rektoru vəzi
fəsində çalışıb. Akademik
M.Topçubaşov haqlı olaraq
yazırdı ki, "Əziz, Aşıq Ələs
gər demişkən, "hər elmdən
hali" idi. Onun hansı institutu
bitirdiyini müəyyənləşdirmək
çətin idi. Əziz Əliyev bütün
sahələrdə özünü yüksək sə
viyyəli mütəxəssis kimi gös
tərə bilirdi".
Əziz Əliyev 1941-1942-ci
illərdə Azərbaycan KP MKnın katibi, 1942-1948-ci illər
də isə Dağıstan MSSR Vila
yət Partiya Komitəsinin birin
ci katibi vəzifələrində çalışa
raq özünü bacarıqlı dövlət
xadimi kimi göstərə bilib. O,
1949-1950-ci illərdə Mos

baycanın Tarix muzeyində
mühafizə olunub saxlanılır.
1960-cı ildə Əziz Əliyevə
"Azərbaycan SSR əməkdar
həkimi" fəxri adı verilib. Bir
müddət rektor kimi fəaliyyət
göstərdiyi Azərbaycan Dövlət
Həkimləri
Təkmilləşdirmə
İnstitutu, Bakının mərkəzi kü
çələrindən biri, Mahaçqalada
bir küçə bu görkəmli dövlət
və elm xadiminin adını daşı
yır.
Professor Əziz Əliyevin
sevimli həyat yoldaşı Leyli
xanımla birgə böyütdükləri
mehriban övladları valideyn
tərbiyəsinə layiq və sadiq
övladlar olmuşlar. Ən şərəfli
si və əhəmiyyətlisi də odur
ki, onlar atalarının himayəsi
nə arxalanmadan, heç kim
dən kömək gözləmədən öz
istedadları, bacarıqları hesa
bına ucalıb və hər biri öz pe
şəsi sahəsində uğurlu nailiy
yətlər qazanıblar.
Əziz Əliyevin əbədi hey
kəli xalqın qəlbində çoxdan
ucaldılıb. Bunu İmran Qası
movun, Süleyman Rüstə
min, Mustafa bəy Topçuba
şovun, Mirzə İbrahimovun,
Rəsul Həmzətovun, Baxış
Qəhrəmanovun, Abdulla Qu
liyevin, Həmid Rüstəmovun,
M.S.Umaxanovun, Əhməd
Musayevin, N.İ.Trufanovun,
Əbdülvahab Süleymanovun,
Həsən İsazadənin, Nəriman
Əliyevin, Zəhra Quliyevanın,
həmçinin Qurban Əliyevin,
Böyükkişi Ağayevin, Həsən
Sultanovun, Leyla Kərimovanın və başqalarının Əziz
Əliyev haqqındakı xatirələ
rində də aydın müşahidə et
mək olar. Akademik M.Top
çubaşov Əziz Əliyev haqqın
da xatirələrində yazır: "Qəri

bə oğlan idi Əziz. Təhsildə,
əxlaqda, mülayimlikdə, xe
yirxahlıqda, işgüzarlıqda ta
yı-bərabəri yox idi. Təbabə
tin atası Hippokrat elə bil hə
kim haqqında andı onun kimilərinə baxıb yazmışdır".
Bəli, onun kimi oğullar
dünyaya hər zaman gəlmir.
Onun kimi oğullar Azərbay
canı yaşadır. Onun kimi
oğulları Azərbaycan yaşadır
və daim yaşadacaqdır!
1998-ci il may ayının 14də dövlət səviyyəsində Əziz
Əliyevin anadan olmasının
100 illik yubileyi keçirilərkən
yubiley təntənələrində çıxış
edən ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev Əziz Əliyevin
zəngin həyat yolunun və də
yərli yaradıcılığının bizə mə
lum olmayan məqamlarının
incəliklərindən ətraflı söhbət
açmışdı. Bir müddət repres
siyaya məruz qalmış Əziz
Əliyevin dözümü, polad ira
dəsinin mətin cizgiləri gözlə
rimiz önündə canlanmışdı.
XX əsrin 30-cu illərinin ağır
repressiya illərində Azərbay
canda milli həkiıtı kadrlarının
böyük bir dəstəsini səbəbsiz
işgəncələrdən, vaxtsız ölüm
dən xilas etmiş Əziz Əliyevin
özü 50-ci illərin əvvəllərində
haqsız olaraq təqiblərə mə
ruz qalmışdır. Bu haqda da
nışarkən ulu öndər demişdir:
"Əziz Əliyev mənə danışırdı
ki, o, 1938-ci il repressiyala
rından möcüzə nəticəsində
xilas olmuşdur. Onu sonra
lar, 50-ci illərin əvvəllərində
repressiya etdilər, işdən çı
xarıb Ortopediya və Bərpa
Cərrahiyyəsi institutunun di
rektoru teyin etdilər, amma
tezliklə bu vəzifədən də çı
xardılar. Professoru, elmlər
doktorunu, bu qədər xidmət
ləri olan bir insanı Sabunçu
xəstəxanasına adi həkim
göndərdilər və o, üç il orada
işlədi. Lakin xoşbəxtlikdən
bu, uzun sürmədi və o, yeni
dən öz layiqli qiymətini aldı,
onun əvvəlki şan-şöhrəti
özünə qaytarıldı".
Ümummilli lider Heydər
Əliyev Əziz Əliyevin yubiley
gecəsində çıxış edərkən ali
mə xas olan xüsusiyyətlərin
incəliklərinə yaxşı bələd ol
duğunu söyləmiş və onun
insani keyfiyyətlərindən da
nışmışdır: "Azərbaycanda
və Dağıstanda işlədiyi illər
də o, elm xadimləri ilə sıx
təmasda olurdu. Bütün tibb
professorları onun dostları
idi, onların çoxunu o hazırla
yıb irəli çəkmişdi. Azərbay
can incəsənəti və ədəbiyya
tının Üzeyir Hacıbəyov,
Müslüm Maqomayev, Bül
bül, Niyazi, Səməd Vurğun,
Süleyman Rüstəm, Qara
Qarayev və bir çox başqala
rı kimi görkəmli xadimlərilə
onun çox yaxın, mehriban,
ailəvi münasibətləri vardı.
Bütün bunlar ona görə olur
du ki, o, çox ziyalı bir adam
idi, yüksək səviyyədə sa
vadlı, mədəni adam olduğu
na görə həmişə məhz bu
m ühitlə təm asda olmağa
çalışırdı. Həmin adamlar da
onunla yaxın olmaq istəyir
dilər. O, hər cəhətdən gözəl
insan idi".
Əziz Əliyev bir evə, bir
ailəyə, bir ölkəyə sığmayan
bəşəri bir şəxsiyyətdir. O,
dünyanın bütün tərəqqipər
vər xalqlarına eyni hörmət
və məhəbbətlə yanaşan hu
manist insan idi. Ona görə
də təkcə Azərbaycan xalqı
deyil, onunla təmasda olan
bütün xalqların nümayəndə
ləri bu böyük insana hörmət
və məhəbbət hissləri bəslə
yir. Görkəmli dövlət xadimi
həyatının bütün mərhələlə
rində, bütün anlarında bəşə
ri duyğularla yaşayan, in
sanlara bəşəri xeyirxahlıqlar
göstərərək bəşərilik rəmzi
nə çevrilmiş, bəşərilik zirvə
sinə yüksəlmişdir.

Son dərəcə çətin, eyni zamanda şərəfli bir
ömür yaşayan, keşməkeşli yollardan keçib zir
vələrə yüksələn Əziz Əliyev Azərbaycan səhiy
yəsində, Azərbaycanın tibb aləmində əbədiya
şarlıq qazanmış şəxsiyyətdir. Onun parlaq
ömür yolu gənclərimizə örnək, gələcəyimizə çı
raqdır. Əziz Əliyevin anadan olmasının 110 illik
yubileyi müstəqil ölkəmizin hər yerində ruh
yüksəkliyi ilə qeyd olunur. Çünki bu müstəqilli
yin kökləri öz şirəsini Əziz Əliyev kimi korifeylərin xidmətlərinin uğurlu nəticələrindən alır.
O q ta y ŞİRƏ LİYEV,
s ə h iy y ə naziri, p ro fe s s o r
Ə h lim a n Ə M İR ASLANO V,
a kadem ik, SSRİ D ö v lə t m ü ka fa tı lau re a tı

тшш

