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Akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2013-cü ilin aprel ayında Azərbaycanın görkəmli alimi, tibb
elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan
Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Zərifə Əziz qızı
Əliyevanın 90 illiyi tamam olur.
Akademik Zərifə xanım Əliyeva respublikamızda tibb
elminin inkişafına mühüm töhfələr verərək oftalmologiyanın
aktual problemlərinə dair sanballı tədqiqatları ilə böyük şöhrət
qazanmışdır. Onun elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti həkimlərin
yeni nəslinin yetişməsinə və Azərbaycanda oftalmologiya elminin
inkişafına güclü təsir göstərmişdir.
Azərbaycan
Respublikası
Konstitusiyasının
109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, ölkəmizdə tibb elminin
inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan akademik Zərifə Əliyevanın
90 illik yubileyinin keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi ilə birlikdə akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik
yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata
keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 fevral 2013-cü il
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О проведении 90-летнего юбилея академика Зарифы
Алиевой
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
В апреле 2013 года исполняется 90 лет со дня рождения
выдающегося ученого Азербайджана, доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного деятеля науки, действительного члена Академии Наук Азербайджанской Республики
Зарифы Азиз гызы Алиевой.
Академик Зарифа ханум Алиева, внесшая существенный
вклад в развитие медицинской науки в нашей республике,
снискала большую славу своими солидными исследованиями
по актуальным проблемам офтальмологии. Ее научнопедагогическая и общественная деятельность оказала сильное
влияние на воспитание нового поколения врачей и развитие
офтальмологической науки в Азербайджане.
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции
Азербайджанской Республики, в целях обеспечения
проведения 90-летнего юбилея академика Зарифы Алиевой,
которой принадлежат неоценимые заслуги в развитии
медицинской науки в нашей стране, постановляю:
1. Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики совместно с Национальной Академией Наук Азербайджана и Министерством образования Азербайджанской
Республики подготовить и осуществить план мероприятий,
посвященных 90-летнему юбилею академика Зарифы
Алиевой.
2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики
решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 7 февраля 2013 года
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Tərtibçidən
Bu ilin aprel ayının 28-də Azərbaycanın görkəmli alimi, tibb
elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan
Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Zərifə Əziz qızı
Əliyevanın anadan olmasının 90 illiyi tamam olur.
Azərbaycanda oftalmologiya elminin inkişafında müstəsna
xidmətləri olmuş Zərifə xanım Əliyevanın yubileyi ilə əlaqədar
M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən
“Akademik Zərifə Əliyeva – 90” adlı biblioqrafik göstərici tərtib
olunmuşdur.
Biblioqrafiyanın əvvəlində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 7 fevral 2013-cü il Sərəncamı, “Zərifə
Əliyevanın həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri”, “Zərifə
Əliyevanın adının əbədiləşdirilməsi”, “Görkəmli şəxsiyyətlər
Zərifə Əliyeva haqqında” bölmələri verilmişdir.
Oxuculara təqdim olunan biblioqrafik vəsaitdə Zərifə xanım
Əliyevanın əsərləri, həyat və yaradıcılığına dair Azərbaycan və
rus dillərində çap olunan materiallar 1960-cı ildən 2013-cü ilədək
olan dövrü əhatə edir.
Vəsaitdə ədəbiyyat bölmələr daxilində xronoloji qaydada
əlifba sırası ilə verilmişdir.
Biblioqrafiyadan istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda
“Zərifə Əliyevanın əsərlərinin əlifba göstəricisi” və “Zərifə
Əliyeva haqqında yazmış müəlliflərin əlifba göstəricisi”ndən
ibarət köməkçi aparat tərtib edilmişdir.
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ZƏRİFƏ ƏLİYEVANIN HƏYАT VƏ FƏАLİYYƏTİNİN
ƏSАS TАRİХLƏRİ
1923

- Aprelin 28-də Azərbaycanın dilbər guşəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur
rayonunun Şahtaxtı kəndində anadan olmuşdur.

1932-1942

- Orta məktəbdə təhsil almışdır.

1942

- Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun
müalicə-profilaktika
fakültəsinə
daxil
olmuşdur.

1947

- Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun
müalicə-profilaktika fakültəsini əla qiymətlərlə bitirmişdir;
-Sov. İKP-nin üzvlüyünə qəbul olunmüşdur.

1948

- Ümumittifaq Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda iki illik ixtisaslaşdırma kursunda həkim-oftalmoloq ixtisasına
yiyələnmişdir.

1949

- Azərbaycan Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun ordinatoru olmuşdur.

1950

- Aspiranturaya daxil olmuşdur. Tədqiqat işi
traxomanın müalicəsi ilə bağlı məsələlərə traxomanın müalicəsində və onun ağırlaşdığı hallarda daha təsirli vasitələrin öyrənilməsinə, o dövr üçün yeni olan antibiotikdən
6

– sintomisindən istifadə olunmasına həsr
edilmişdir.
1953

- Aspiranturanı bitirmişdir.

1953-1957

- Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya
İnstitutunda elmi işçi işləmişdir.

1954

- Ulu öndər Heydər Əliyevlə ailə həyatı
qurmuşdur.

1960

- “Traxomanın digər terapiya üsulları ilə
birlikdə sintomisinlə müalicəsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1960-1967

-Oftalmologiya İnstitutunda böyük elmi işçi
vəzifəsində çalışmışdır.

1963

- SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası ona
oftalmologiya ixtisası üzrə böyük elmi işçi
adı vermişdir.

1967

- Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Göz xəstəlikləri kafedrasına dosent vəzifəsinə dəvət olunmuşdur.

1969

- Ə.Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunda Göz xəstəlikləri kafedrasının görmə orqanının peşə patologiyası laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
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1976

- H.Helmqolts adına Moskva Elmi-Tədqiqat
Göz Xəstəlikləri İnstitutunda “Azərbaycanın bir sıra kimya müəssisələri işçilərinin
görmə orqanının vəziyyəti” mövzusunda
dissertasiya müdafiə etmişdir;
- Tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq
görülmüşdür.

1977

-Z.Ə.Əliyevanın təklifi və rəhbərliyi ilə
Bakı şəhərində Ümumittifaq Oftalmoloqlar
Cəmiyyəti İdarə Heyətinin plenumu keçirilmişdir.

1978

-Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun oftalmologiya kafedrasının müdiri olmuşdur.

1979

- Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun oftalmologiya kafedrasının professoru seçilmişdir;
- Oftalmoloqların Ümumittifaq elmi Cəmiyyəti İdarə Heyəti və Sovet sülhü müdafiə
komitəsinin üzvü seçilmişdir.

1980

- “Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi”
fəxri adına layiq görülmüşdür.

1981

- Oftalmologiyanın inkişafına verdiyi böyük
töhfəyə – görmə orqanının peşə patologiyası
sahəsində apardığı elmi tədqiqatlara görə
oftalmologiya aləmində ən yüksək mükafata
– SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının
akademik M.İ.Averbax adına mükafatına
layiq görülmüşdür.
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1982-1985

1982

-Ə.Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunda oftalmologiya
kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
- “Əmək veteranı” medalı ilə təltif olunmuşdur;
- Ümumittifaq “Vestnık oftalmoloqii”
jurnalının redaksiya heyətinin, Ümumittifaq
Oftalmoloqlar
Elmi
Cəmiyyətinin,
Ümumittifaq Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyəti
Rəyasət heyətinin, Ə.Əliyev adına Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
Geniş Elmi Şurasının və baş cərrahlar Elmi
Şurasırun üzvü olmuşdur;
- Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsinin,
Azərbaycan Sülhü Müdafiə Komitəsi
sədrinin müavini kimi fəaliyyət göstərmişdir;
- “Azərbaycan SSR-in Əməkdar elm
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür;
- Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif
edilmişdir.

1983

-Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir;
- Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının akademiki seçilmişdir.

1985

- Aprelin 15-də Moskva şəhərində vəfat
etmişdir.
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1994

- Cənazəsi Moskvanın Novo-Deviçye
qəbiristanlığından Bakıya gətirilərək, Fəxri
Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
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Zərifə Əliyevanın adının əbədiləşdirilməsi
1997

- Ömər Eldarovun akademik Zərifə Əliyevaya həsr
etdiyi “Elegiya” əsərinin təqdimat mərasimi
keçirilmişdir.

1998

- Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə
xanım Əliyevanın barelyefinin açılışı olmuşdur;
- Naxçıvandakı səhiyyə ocağına akademik Zərifə
Əliyevanın adı verilmişdir;
- Qəbələ rayonu xəstəxanasına akademik Zərifə
Əliyevanın adı verilmişdir.

1999

- Binəqədi rayonunda Respublika Oftalmologiya
Mərkəzinin yaxınlığındakı ərazidə salınmış yeni
bulvara akademik Zərifə Əliyevanın adı verilmişdir.

2000

- Bakının Binəqədi rayonu ərazisində Zərifə
Əliyeva adına parkın açılış mərasimi olmuşdur.

2001

- Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri
İnstitutuna akademik Zərifə Əliyevanın adı
verilmişdir.

2002

- Ukraynanın İrpen rayon mərkəzindəki küçələrdən
birinə Zərifə Əliyevanın adı verilmişdir.

2003

- Milli Elmlər Akademiyasının A.Qarayev adına
Fiziologiya İnstitutunun qarşısında Zərifə xanım
Əliyevanın barelyefi açılmışdır.

2004

- Ukraynaya dövlət səfərində olan Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyev
xalqımızın şanlı qızı, görkəmli oftalmoloq-alim,
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akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan
küçədə abidəsinin açılış mərasimində iştirak
etmişdir;
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Bərdə şəhərində görkəmli oftalmoloq alim,
akademik Zərifə Əliyevanın adını daşıyan orta
məktəbin təntənəli açılış mərasimində iştirak
etmişdir.
2005

- Estoniya hökumətinin qərarı ilə Tallin şəhərində
akademik Zərifə Əliyeva adına Şərq Mədəniyyəti
Xalq Universiteti təsis olunmuşdur;
- Yardımlı qəsəbəsində akademik Zərifə Əliyeva
adına körpələr evi-uşaq bağçası istifadəyə
verilmişdir;
- Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli
rayonu Şahtaxtı kənd orta məktəbi akademik Zərifə
Əliyevanın adı verilmişdir.

2006

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin iştirakı ilə akademik Zərifə Əliyeva adına
Qazıqumlaq kənd xəstəxanasının təntənəli açılış
mərasimi olmuşdur.

2007

-Türkiyə paytaxtı Keçiörən rayonu qadınlarının
təşəbbüsü ilə Bələdiyyə Məclisi Ankaranın bu
rayonunda salınan yeni parka həyat və fəaliyyəti ilə
türk dünyası qadınına örnək olan, görkəmli
oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın adı verilmişdir;
- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ
şəhərində görkəmli oftalmoloq alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan parkın
açılışında iştirak etmişdir;
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- Xaçmaz şəhərində Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə inşa edilmiş akademik Zərifə Əliyeva
adına 8 nömrəli orta məktəbin açılışı olmuşdur;
- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəngərli
rayonunun Şahtaxtı kəndində akademik Zərifə
Əliyeva adına orta məktəbdə olmuşdur.
2008

- Bakının Zərifə Əliyeva küçəsində Heydər Əliyevin və akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirə
lövhəsi açılmışdır;
- Tallin şəhərində akademik Zərifə xanım Əliyevanın büstü açılmışdır;
- Estoniya paytaxtındakı uşaq bağçalarından birinə
görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın adı verilmişdir;
- görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə
Əliyevanın adını daşıyan gəmi-bərə istifadəyə
verilmişdir;
- akademik Zərifə Əliyeva adına məktəb fəaliyyətə
başlayıb;
- Saatlı rayonunda görkəmli oftalmoloq alim,
akademik Zərifə Əliyeva adına mədəniyyət və
istirahət parkı istifadəyə verilmişdir;
- Masallı şəhərində akademik Zərifə Əliyeva adına
Milli Oftalmologiya Mərkəzinin regional şöbəsinin
açılışı olmuşdur.

2009

- Zərifə Əliyeva adına Elmi Tədqiqat Göz
Xəstəlikləri İnstitutu “Akademik Zərifə Əliyeva
adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi” adlandırılmışdır;
- İsmayıllıda akademik Zərifə Əliyeva adına park
istifadəyə verilmişdir.
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2011

- Ukraynanın İrpen rayon mərkəzində (Kiyev
vilayəti) akademik Zərifə Əliyevanın adını daşıyan
“Zərifə Əliyeva adına dostluq parkı” açılmışdır.

2012

- akademik Zərifə xanım Əliyeva adına Naxçıvan
şəhər poliklinikası istifadəyə verilmişdir;
- Ukraynanın İrpen şəhərində Şəhər Şurasının,
Ukraynada Azərbaycanlı Gənclər İttifaqının
(UAGİ) təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) dəstəyi ilə
tanınmış oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyeva
adına Dostluq Parkında Uşaq yaradıcılıq və istirahət klubunun açılışı olmuşdur.
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“Həkim insanlardan özünü ayırmamalı,
özünü sevən, laqeyd insan olmamalıdır.”
Zərifə Əliyeva
akademik
GÖRKƏMLİ ŞƏXSİYYƏTLƏR ZƏRİFƏ ƏLİYEVA
HAQQINDA
Zərifə xanım mənə xoşbəxtlik bəxş etmişdi
...Gənc yaşlarımdan mənim həyatım dövlət işi ilə bağlı olubdur. Mən bütün həyatımı buna sərf etmişəm və bu gün də bu yolda
çalışıram. Bu yolda mənim həmişə səmərəli, müvəffəqiyyətlə
çalışmağımda hesab edirəm ki, ailə vəziyyətimin çox böyük rolu
olub. Zərifə xanım kimi həyat yoldaşım olduğuna və o, ailəmdə
çox yüksək mənəvi mühit yaratdığına görə mən xoşbəxt olmuşam.
Həyatımın bütün dövrlərində işlə məşğul olduğuma görə ailə
məsələlərinə fikir verməyə vaxtım olmayıb. Bunların hamısı
Zərifə xanımın üzərinə düşüb və o da bu vəzifəni şərəflə, sədaqətlə, çox böyük məharətlə yerinə yetirib.
Zərifə xanım çox böyük alim olub. Mən hələ onunla həyat
quranda o, artıq elm yolunda idi, elmlə məşğul idi. Onun elmi
fəaliyyəti məlumdur. O, çox istedadlı, çox xeyirxah, çox sadə
insan idi. Mən bu barədə çox danışa bilərəm, ailəmin yaşaması, bu
günlərə çatması, övladlarımın tərbiyəsi üçün və həyatımda onun
əvəzsiz rolu üçün mən bu gün Zərifə xanımın məzarı qarşısında
baş əyirəm. On il keçsə də, onu bir dəqiqə belə unutmuram və
unutmayacağam. Mənim övladlarım da bu əhval-ruhiyyədədirlər.
Onlar bu əhval-ruhiyyə ilə tərbiyələniblər, formalaşıblar. Ona görə
də bu gün bizim üçün müqəddəs gündür...
...Bu gün xoşbəxt gündür. Çünki bu gün Zərifə xanım kimi
böyük bir insan Yer üzünə gəlib, mənim həyatımı xoşbəxt edib,
mənə gözəl övladlar bəxş edib. Eyni zamanda, qəmli gündür. On
il keçsə də, mən bu qəmdən ayrıla bilmirəm.
28.04.1995
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***
Görkəmli şəxsiyyətlər xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini,
mənəviyyatını dünyaya nümayiş etdirirlər.
***
…mənim üçün o, birinci növbədə, böyük bir insan idi. Zərifə
xanım sədaqətli həyat yoldaşı, çox mehriban, sədaqətli ana,
mənim ailəmi, mənim uşaqlarımı, mənim nəvələrimi yaşadan,
böyüdən bir fədakar insan kimi qəlbimdə yaşayır.
Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Azərbaycan alimləri, ziyalıları ölkəmizin, cəmiyyətimizin
elitasıdır. Onların dünyagörüşü, mövqeyi, hərəkətləri, fəaliyyəti
Azərbaycanın inkişaf dinamikasını, inkişaf perspektivlərini xeyli
dərəcədə müəyyən edir.
***
Akademik Zərifə xanım Əliyeva respublikamızda tibb
elminin inkişafına mühüm töhfələr verərək oftalmologiyanın
aktual problemlərinə dair sanballı tədqiqatları ilə böyük şöhrət
qazanmışdır. Onun elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti həkimlərin
yeni nəslinin yetişməsinə və Azərbaycanda oftalmologiya elminin
inkişafına güclü təsir göstərmişdir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

16

ANA
Sözləri: Fikrət Qoca
Musiqisi: Sevil Əliyeva
Əziz anam, şirin sözlü anam,
Qəlbin kövrək, eşqin solmaz bahar.
Gülər üzlü, qara gözlü anam,
hara getsəm gözün mənə baxar,
Ana qəlbin layla olar gəzər,
Doğma səsin ömrü-günü bəzər
Qəlbi geniş ana,
həyat verdin mənə,
Günəş kimi yana-yana, ana,
Mənim günəş anam,
Ana, əziz ana,
Ana qəlbi başım üstə səma
Ana səsin aydın səhər olar,
Ana qəlbin keşik çəkər bizə,
Yolum üstə uzaq səfər olar,
İşıq olar nurdan düşən gözə.
Mənim görən gözüm sənsən, ana,
Ömrüm-günüm, sözüm sənsən, ana
Qəlbi geniş ana,
həyat verdin mənə,
Günəş kimi yana-yana, ana,
Mənim günəş anam,
Ana, əziz ana,
Ana qəlbi başım üstə səma

17

Z.Ə.Əliyeva özünü tibbi tədqiqatların istedadlı təşkilatçısı,
sənaye oftalmologiyası sahəsində görmə orqanının peşə
patologiyası məsələləri üzrə böyük mütəxəssiz, dərin klinik
təfəkkürə və zəngin pedaqoji təcrübəyə malik alim kimi
göstərmişdir. O, ölkədə ilk dəfə olaraq sənaye istehsalının
müxtəlif sahələrində göz xəstəliklərinin profilaktikasına dair geniş
tədqiqatlar aparmışdır.
S.P.Burenkov
SSRİ səhiyyə naziri
Fitri istedada malik alim, pak və nəcib insan, alovlu
vətənpərvər olan Zərifə xanım dünya təbabətində özünəməxsus
yeri olan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün mənəviyyat və
kamillik nümunəsi ola biləcək nadir şəxsiyyətlərdən biri idi.
O.K.Şirəliyev
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə naziri,
Tibb elmləri doktoru, professor
Zərifə xanımı tanıyanlar onu sevməyə bilmirdilər. Qadın
zərifliyi, ipək kimi yumşaq xasiyyət, xeyirxahlıq, ailəsinə,
dostlarına böyük məhəbbət və səadət hissləri onun şəxsiyyətində
müstəsna zəhmətsevərlik, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün
inadkarlıq, tibb elminə təmənnasız xidmət borcu ilə üzvi surətdə
qaynayıb-qovuşmuşdu.
A.P.Nesterov
Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü,
Piroqov adına II Moskva Tibb İnstitutunun göz
Xəstəlikləri kafedrasının müdiri, Əməkdar elm xadimi,
Dövlət mükafatı laureatı
Zərifə xanım, hər şeydən əvvəl, həyat sevgisi və maraq
dairəsinin böyüklüyü ilə fərqlənirdi: o, həkim-oftalmoloq
sənətinin vurğunu idi, elmi tədqiqatlara çox vaxt sərf edirdi, o,
oftalmologiyada yeni, çox çətin və az öyrənilən bir sahəni
araşdırmış, bu tipli xəstəliklərin profilaktikasına və müalicəsinə
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böyük töhfə vermişdir. Zərifə Əziz qızı həyatda olduğu kimi,
elmdə də özünə tapdanmış yol seçməmiş, elmin az öyrənilən,
lakin inkişafı günün tələbi olan sahələrini araşdırmışdır.
V.V.Şmelyeva
Mərkəzi Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutu
Oftalmologiya kafedrasının professoru,
akademik Filatov adına mükafatın laureatı
Onun bir alim, pedaqoq, həkim kimi istedadı öz çoxcəhətliyi
və dərinləyi ilə insanı heyrətə gətirirdi. Zərifə xanım canlı zəkası,
orijinal mühakimələri və parlaq mətbu çıxışları ilə seçilirdi.
O, özünün insani təravəti, səmimiliyi, başqalarının kədərinə
yanması və köməyinə çatması, ən ağır anlarda insana dayaq
durması ilə hamının hörmətini qazanmışdı. Zərifə xanımla
ünsiyyət saxlamaq səadətinə nəsib olmuş hər bir şəxs onun bu
insani keyfiyyətlərini öz üzərində hiss etmişdir.
N.B.Şulpina
Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə
İnstitutunun kafedra müdiri, professor
Zərifə Əziz qızı ən qiymətli insani keyfiyyətlərə malik idi.
Onlardan ən əsası insanlara xeyirxahlıqla bağlıdır.
N.A.Puçkovskaya
Ukrayna Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyətinin sədri,
Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü
Zərifə Əziz qızı təkcə görkəmli alim, istedadlı pedaqoq və
tərbiyəçi, fəal ictimai xadim deyildi, həm də kövrək qəlbli insan,
qayğıkeş və sevimli qadın, ana, nənə idi, qeyri-adi şəxsiyyət idi.
Onun şəxsiyyəti ictimai və fərdiliyin bir vəhdəti idi.
O.P.Dobromislova
professor
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Zərifə xanımın adı, şöhrəti
Yaddan çıxan deyil, əbədilikdir.
Alim müdrikliyi, həkim şəfqəti
ölçüyə gəlməz.
Səfərə çıxdımı alim dedilər,
Hamı söhbət açdı səadətindən.
Evinə döndümü – bir qadın-ana
Hamıya pay düşdü
Ana əllərinin hərarətindən!
Əl tutdu bir kimsə düşəndə dara,
Yaxşılıq etsə də gətirməz dilə.
O yandı, alışdı bir ulduz kimi,
Sönməyib işığı, yol gəlir hələ.
N.B.Şulpina
professor, Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
kafedra müdiri, Əməkdar elm xadimi
“Sənsiz günəşsiz qaldı günlər...” Bu sözlər o böyük qadının –
Zərifə xanım Əliyevanın həyat amalının mahiyyətini və onun əziz
xatirəsindən bizlərə qalan nisgili kifayət qədər ifadə edir. O özü
qədər xeyir dünyasının günəşi idi. Elə bil o, insan dünyasının
hüdudsuzluğunu sübut etmək üçün doğulmuşdu. Bu günəşin
cazibə dairəsinə düşən bütün böyük və kiçik planetləri sanki
Zərifə xanıma xas olan daxili bir qüvvə hərəkətə gətirdi. Bu günəş
sistemində tükənməz enerji və işıq mənbəyi o özü idi.
F. Abdullazadə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Onun insanlara məhəbbəti qeyri-adi hüdudsuz idi. Bu, bəlkə
də ilahi bir vergi, fitri istedad idi.
P.Ə.Əzizbəyova
professor, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
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Azərbaycan Tarix Muzeyinin direktoru
Ötən əsrin bizim əsrlə qovşağında ixtisasca həkim olan,
böyük yazıçı və böyük humanist A.P.Çexov tibb işçisinə xas olan
peşəkar xüsusiyyətlərdən danışarkən demişdi: “Hərəkətvericilər
də günəş kimidir. Onlar cəmiyyətin ən poetik və həyatsevər
ünsürləri kimi bizi ilhamlandırır, rahatlayır və şəfqətləndirir”.Mən
elə bilirəm ki, bu sözlər insanların həyat yoluna nur saçan, parlaq,
həqiqətən də hərəkətverici bir ömür yaşamış Zərifə Əziz qızı
Əliyeva haqqında deyilib.
M.C.Cavadzadə
professor, Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü,
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru
Zərifə xanım işgüzarlığı, xeyirxahlığı, qayğıkeşliyi, nəcibliyi,
istiqanlılığı və qeyri-adi nikbinliyi ilə min adamın içində seçilirdi.
Çexovun təbirincə desək, bu adamda hər şey gözəl idi – “həm
zahiri, həm batini.” O, əsl dost idi və yalnız şad günümüzdə deyil,
həm da qəmli anlarımızda Zərifə xanım bizim hamımıza öz
kömək əlini uzadırdı. O, nadir adamlara məxsus olan natiqlik
qabiliyyətinə və söz duyğusuna malik idi.
N.M.Əfəndiyev,
professor, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Oftalmologiya İnstitutunun rektoru
Biz onu sevir, onunla fəxr edirdik. O, Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü seçilən ilk qadın oftalmoloqumuz
idi. Zərifə xanım Azərbaycan xalqının, Azərbaycan elminin,
Azərbaycan oftalmologiyasının iftixarı idi. Bununla bərabər Zərifə
xanım qeyri-adi dərəcədə təvazökar və ciddi insan idi. Bütün
ömrü boyu, həyat tərzinə görə də, bütün siması ilə də, məqalə və
çıxışlarında da meşşanlığa və mənəviyyatsızlığa, əxlaqi idealların
itirilməsinə qarşı barışmaz mübarizə aparmışdı. Kristal dərəcədə
təmiz, doğruçul və təmənnasız bir insan kimi o, yüksək insani
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keyfiyyətlərin carçısı idi. Deontologiya, həkim etikası və əxlaqı
barədə respublikamızda ilk çıxış edən də o olmuşdu. Oftalmoloqların Daşkənddə keçirilmiş beşinci qurultayında Zərifə Əliyeva
Oftalmoloqlar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri seçilmişdi. “Oftalmologiya xəbərləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü kimi də o,
həmişə müasir oftalmologiyanı inkişafa aparan elmi və ictimai
hərəkatın mərkəzində dayanmışdı.
Z.T.Quliyeva
professor, N.Nərimanov adına Tibb İnstitutunun
Göz xəstəlikləri kafedrasının müdiri
O, mənim üçün yüksək mədəniyyət, ziyalılıq, düzlük, öz işinə
sadiqlik, bütün bilik və bacarığını xalqına xidmət işinə yönəldən
böyük bir İnsan obrazıdır. Bu obraz mənim yaddaşımda, qəlbimdə
ölənədək yaşayacaq.
Q.M.Nəsrullayeva
professor, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Oftalmologiya İnstitutunun şöbə müdiri
Biz Zərifə xanımın müasir oftalmologiyaya bir alim kimi
verdiyi böyük töhfələrlə yanaşı, onun humanist həkim kimi
vəsiyyətlərini də yaddan çıxarmamalıyıq.
Q.Ə.Adıgözəlova-Polçayeva
professor, Göz Xəstəlikləri Elmi Tədqiqat
İnstitutu direktorunun müavini
Onun yaradıcılıq qüvvəsi aşıb-daşırdı, yeni fikir və
ideyalarını həyata keçirmək əzmində idi, əməkdaşlarının elmi,
pedaqoji və təcrübi işlərinə, o cümlədən bir neçə dissertasiyaya
qayğıkeşliklə, canıyananlıqla rəhbərlik edirdi.
M.Y.Sultanov
professor, Ə.Əliyev adına Azərbaycan
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
Göz xəstəlikləri kafedrasının müdiri
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Onu yüksək vətəndaşlıq və peşəkar prinsipiallıq səciyyələndirirdi. İstər söhbətlərində, istərsə də məqalələrində – həmişə həkim
və oftalmoloq düşüncəsinin təmizliyindən danışır, təəssübkeşliklə
bu yolu müdafiə edirdi. O dönə-dönə bildirirdi ki, elmi-texniki
tərəqqi dövründə həkimlərin mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri nəinki
aşağı düşməməli, əksinə, daha da artmalıdır. Hər cür mənəviyyatsızlıq, ruhi eybəcərlik ona yabançı idi, belə hallar Zərifə xanımın
gözünün düşməni idi.
B.İ.Vaynşteyn
tibb elmləri doktoru, tibb xidməti polkovniki
Zərifə xanım akademik, elmlər doktoru, müxtəlif mükafatlar
laureatı kimi yüksək mövqelərə malik olmasına baxmayaraq, çox
sadə və səmimi insan idi. Həmişə hamıya kömək etməyə çalışırdı.
Azad Şərif
“Azərinform”un sədri
Yüksək dünyagörüşlü mütəxəssis, dərin tədqiqatçı, maraqlı
insan, ağıllı müsahib kimi, incə yumoru və hədsiz ziyalılığı ilə
həkk olunub yaddaşıma Zərifə xanım. Onun vicdanı saf və büllur
idi. Əyninə gənc yaşlarından geydiyi ağ xalat ömrünün sonlarına
qədər tərtəmiz qaldı, zərrəcə ləkələnmədi. O, xalqı və xəstələri
qarşısında borcunu müqəddəs bildiyindən təbabət elminə uzun
illər təmənnasız xidmət etdi, elə buna görə də gənc nəslə mənsub
oftalmoloqların idealına çevrildi...
P.S.Məlikaslanova
tibb elmləri doktoru, professor
Yüksək peşəkarlığı, mədəni tələbatının genişliyi, dostpərvərliyi, ünsiyyətdə səmimiliyi və istiqanlılığı, qayğıkeşliyi, ehtiyacı
olanın köməyinə çatmağa can atması Zərifə xanımın həyatını
insanlara humanist xidmət nümunəsi kimi, ləyaqətlə tibb elminin
ön sıralarına çıxmış bir insan kimi səciyyələndirməyə tam əsas
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verir. Hədsiz dərəcədə xeyirxah bir insan olan Zərifə xanım
yaşamaqdan, işləməkdən ilham alır, həyata və insanlara nikbin
yanaşır, xeyirxahlıq və etimad ab-havası yaradırdı. Bu parlaq
şəxsiyyət nurlu bir səmimiyyətə, həyatı Xeyirin təntənəsi,
ümumxalq səadəti uğrunda mübarizə üçün insana verilmiş bir
hədiyyə, zəkanın və hissiyyatın qırılmaz vəhdəti kimi qəbul edən
böyük istedada malik idi.
A.Y.Nəcəfov
professor, N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb
İnstitutu fəlsəfə kafedrasının müdiri
O, insanlara inam, nikbinlik təlqin edir, səmimi bir
müdrikliklə faydalı məsləhətlər verir, böyük nəzakət və nəvazişlə
onları yanlış yoldan çəkindirir, pis fikirlərdən daşındıra bilirdi. O,
ağlagəlməz bir lütfkarlıq və səbirlə həmsöhbətini dinləyərək,
söylənənlərin əhəmiyyətsiz tərəflərini nəzakətlə qulaqardına
vurar, diqqətini ən əsas və vacib məqamlara cəmləşdirərdi. İşinin
həddindən artıq olmasına baxmayaraq, məsələləri ən xırda təfərrüatlara qədər yadda saxlayır, hadisələrin gedişini düzgün
hesablamağı bacarırdı.
A.M.Mirqasımov
Azərbaycanın Xalq rəssamı
Zərifə xanım Azərbaycan xalqının gözünün nurunu qoruyurdu. O, bir pərvanə ömrü yaşadı, İlahinin bu xalqa bəxş etdiyi
nurun, işığın mühafizi oldu. Ömrünü-gününü bu yolda yandırıb,
bu işığın ziyasını azalmağa, sönməyə qoymadı. Onun keşiyində
durduğu həm Allahın bu dünyanın gözəlliklərini, həqiqətlərini
görmək üçün insanların gözünə verdiyi işıq, həm də bu xalqın
zəkasının nuru Heydər Əliyev idi.
Afaq Əsədova
Zərifə xanım respublikamızda da, onun hüdudlarından
kənarda da kifayət qədər tanınmış bir alim idi. Oftalmologiya
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sahəsinə gətirdiyi yeniliklər, neçə-neçə elmi məqaləsi, kitabları
dünyanın ən tanınmış alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi. Alimliyi, həkimliyi ilə yanaşı, gözəl insan, qayğıkeş
ana kimi də sevilirdi.
S.Nəcəfova
Respublikanın Əməkdar jurnalisti
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***
103.Akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiram [Mətn]: [Əziz Əlıyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunda Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə
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həsr olunmuş yığıncaq haqqında] //Azərbaycan, Respublika.1999.- 29 aprel.
104.Cavadzadə, M. Əbədi nura qərq olmuş [Mətn]
/M.Cavadzadə //Xalq qəzeti.- 1999.- 28 aprel.- S.1-5.
105.Əliyev, İ. “Nənəm onu Azərbaycan gəlinlərinin simvolu
sayırdı” [Mətn] /İbrahim Əliyev; söhbəti yazdı İ.Rüstəmov //Xalq
qəzeti.- 1999.- 7 dekabr.- S.2.
106.Naxçıvanda xatirə gecəsi [Mətn]: [Zərifə xanım
Əliyevanın adını daşıyan Naxçıvan şəhər poliklinikasında keçirilən xatirə gecəsi haqqında] //Azərbaycan.- 1999.- 16 aprel.
107.Nurlu şəxsiyyətin xatirəsi: “Zərifə xanım Əliyeva”
kitab-albomunun təqdimat mərasimi [Mətn] //Azərbaycan.1999.- 16 aprel.
108.Yeni istirahət guşəsi görkəmli alimin adını daşıyacaq
[Mətn]: [Binəqədi rayonunda Respublika Oftalmologiya Mərkəzinin yaxınlığındakı ərazidə yeni bulvara akademik Zərifə
Əliyevanın adı verilib] //Azərbaycan.- 1999.- 29 aprel.
109.Yusifov, S. Naxçıvanda yubiley şənlikləri [Mətn]:
[Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən və
akademik Zərifə Əliyevanın adını daşıyan poliklinikada olması
haqqında] /S.Yusifov, R.İmanov //Azərbaycan.- 1999.- 14 oktyabr.
110.Verdiyev, S. Akademik Zərifə Əliyevanın əziz xatirəsinə
[Mətn]: (Bakının 9-cu və 6-cı mikrorayonları arasında Pişəvəri
küçəsində akademikin adına bulvarın inşası haqqında)
/S.Verdiyev //Respublika.- 1999.- 7 oktyabr.- S.3.
111.Zərifə xanım Əliyeva kitab-albomunun təqdimat
mərasimi [Mətn] //Azərbaycan.- 1999.- 15 aprel.
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112.Akademik Zərifə Əliyeva adına istirahət parknın
açılışı [Mətn] //Respublika, Xalq qəzeti.- 2000.- 29 aprel.
113.Kərimov, K. Akademik Zərifə Əliyeva [Mətn]
/K.Kərimov //Respublika.- 2000.- 28 aprel.
114.Qurbanov, Ş. Əziz insan, unudulmaz ana, gözəl həkim
[Mətn] /Ş.Qurbanov //Azərbaycan.- 2000.- 28 aprel.
115.O, bu xalqın gözünün nurunu qoruyurdu [Mətn]
//Elm.- 2000.- 4 may.
116.Paşayeva, N. Dünya deyilən sənmişsən [Mətn]
/N.Paşayeva //Aida İmanquluyeva.- İstanbul, 2000.- S.12.
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117.Əliyev, H. Nurlu şəxsiyyətin xatirəsi [Mətn]: Görkəmli
alim akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş ədəbibədii gecə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı /Heydər
Əliyev //Azərbaycan.- 2001.- 29 aprel.- S.2.
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118.Akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsinə dərin ehtiram
[Mətn]: [Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində Zərifə Əliyevanın anadan olması gününə və onun “Görmə orqanlarının vərəmi”
kitabının təqdimatına həsr edilmiş yığıncaq haqqında] //Azərbaycan.- 2001.- 29 aprel.- S. 3.
119.Amalı saf olan insan [Mətn] //Azərbaycan.- 2001.- 28
aprel.
120.Əliyev, E. [Akademik Zərifə Əliyeva haqqında]: [Mətn]
//Əliyev E. Qoşa zirvə.- Bakı, 2001.- S.130-131; 173-175.
121.Əliyeva Zərifə Əziz qızı [Mətn] //XX əsr Azərbaycan
qadınları: ensiklopedik toplu.- Bakı, 2001.- S.77.
122.Əntiqə, G. Zərifə: Xanımlar xanımı akademik Zərifə
Əziz qızı Əliyevanın əziz xatirəsinə ithaf edirəm [Mətn]: [şeir]
//Əntiqə G. Zərifə.- Bakı, 2001.- S.6-7.
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123.Gəncəli, S. Zərifə xanım Əliyeva [Mətn]: (1923-1985):
ensiklopedik məlumat //Gəncəli S. Qadın, gözəllik və ülviyyət:
(ensiklopedik toplu).- Bakı, 2001.- S.228.- (Azərbaycan, rus və
ingilis dillərində).
124.Kərimov, K. Amalı saf olan insan [Mətn]:
[Respublikanın Əməkdar elm xadimi Zərifə xanım Əliyevanın
elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqqında] /K.Kərimov //Azərbaycan.2001.- 29 aprel.- S.3.
125.Quntu, E. Əsl məhəbbət meydanı [Mətn] /E.Quntu
//Xalq qəzeti.- 2001.- 17 iyun.
126.Qurbanov, Ş. Əziz insan, unudulmaz ana, gözəl həkim
[Mətn] //Qurbanov Ş. İstedadlar ocağı.- Bakı, 2001.- S.135-148.
127.Qasımov, P. El adamı [Mətn]: [akademik Zərifə
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128.Nəcəfova, S. “Bu cavan oğlan əsl qızıl külçəsidir...”
[Mətn]: [müəllifin “Azərbaycan qadını” jurnalının redaksiyasında
Zərifə Əliyeva ilə görüşü və akademikin Heydər Əliyev
haqqında söylədiklərindən] /S.Nəcəfova //Respublika.- 2001.- 19
iyun.-S.3.
129.Nurlu şəxsiyyətin xatirəsi [Mətn]: Görkəmli alim
akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş ədəbi-bədii
gecə //Azərbaycan.- 2001.- 29 aprel.- S.1-2.
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130.Abbasova, N. Zərifə Əliyeva adına küçə [Mətn]: Kiyev
vilayətində /N.Abbasova //Respublika.- 2002.- 29 mart.- S.3.
131.Azərbaycan oftalmologiyasının inkişafında Zərifə
Əliyevanın əvəzsiz xidmətləri olub [Mətn] //İki sahil.- 2002.- 18
may.
132.Əliyeva Zərifə Əziz qızı [Mətn]: [ensiklkpedik məlumat]
//Naxçıvan ensiklopediyası.- Bakı, 2002.- S.149.
133.Kəbutər. Əbədi məhəbbət nağılı [Mətn] /Kəbutər //Yeni
Azərbaycan.- 2002.- 27 aprel.
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134.Kərimov, K. Akademik Zərifə Əliyeva və milli oftalmologiyamız [Mətn] /K.Kərimov// Sağlamlıq.- 2002.- №7.- S.6-8.
135.Qədir, A. Akademik Zərifə Əliyeva adına küçə [Mətn]:
[Ukrayna Respublikasının İrpen şəhərində] /Aslan Qədir //Respublika.- 2002.- 20 noyabr.
136. Niyazov, X. Bir dünya nur çeşməsi [Mətn] /X.Niyazov
//Azərbaycan.- 2002.- 28 aprel.
137.Heydər Əliyev: “O, mənim sevdiyim ilk qadın olub”
[Mətn]: [Heydər Əliyev Zərifə Əliyevanın anım günü Fəxri
Xiyabanda ziyarətdə olması haqqında] //Yeni Azərbaycan.- 2002.13 mart.-S.3.
138.Sevmək istedadı [Mətn] //İki sahil.- 2002. - 27 aprel.
139.Zərifə Əliyeva adına küçə [Mətn]: [Ukraynanın İrpen
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140.Zəriflik və xeyirxahlıq mücəssəməsi [Mətn] //İki sahıl.2002.- 30 aprel.
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Zərifə Əliyeva – 80
141.Ağayev, T. Görkəmli alim və elm təşkilatçısı akademik
Zərifə Əziz qızı Əliyeva [Mətn] /T.Ağayev //Elm.- 2003.- №9-14,
3 aprel (xüsusi buraxılış).- S.2-3.
142.Ağazadə, Z. Heykəltəraş Seyfəddin Qurbanov akademik
Zərifə Əliyevanın İrpində qoyulacaq abidəsi üzərində işi özü üçün
şərəf hesab edir [Mətn] /Z.Ağazadə //Azərbaycan.- 2003.- 6
avqust.- S.3.
143.Ağazadə, Z. Xatirələrdə yaşayan insan [Mətn]: [Kiyev
vilayətindəki İrpen şəhərinin mərkəzi küçələrindən birinə
akademik Z.Əliyevanın adının verilməsi haqqında] /Z.Ağazadə
//Azərbaycan.- 2003.- 6 aprel.- S.4.
144.Ağazadə, Z. İrpendə akademik Zərifə Əliyevanın adına
küçə və park var [Mətn] /Z.Ağazadə //Respublika; Azərbaycan.2003.- 15 aprel.
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145.Akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi Bərdəlilərin
qəlbində yaşayır [Mətn] //Respublika.- 2003.- 13 aprel.
146.Akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsinə [Mətn]:
Cəlilabad rayon poliklinikasında yaradılan İridologiya tibbi müayinə və müalicə mərkəzinə alimin adı verilmişdir //Respublika.2003.- 23 mart.
147.Akademik Zərifə Əliyevanın 80 illik yubileyinə həsr
olunmuş “Oftalmologiya və iredologiyanın aktual problemləri”
mövzusunda beynəlxalq konfrans [Mətn]: [çıxışlar] /Ə.İnsanov
və başq. //Azərbaycan.- 2003.- 29 aprel.- S.2.
148.Akademik Zərifə Əliyevanın 80 illiyinə həsr edimiş
beynəlxalq konfrans başa çatdı [Mətn] //Azərbaycan.- 2003.- 1
may.- S.4.
149.Akademik Zərifə Əliyevanın 80 illiyinə həsr olunmuş
beynəlxalq konfrans davam edir [Mətn]: [“Oftalmologiyanın və
iridologiyanın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq
konfrans] //Azərbaycan.- 2003.- 30 aprel.- S.3.
150.Akademik Zərifə Əliyevanın yubileyinə həsr olunmuş
konfrans [Mətn]: Masallı rayonu //Respublika.- 2003.- 26 aprel.
151.Akademik Zərifə Əliyevanın 80 illiyinə həsr olunmuş
sərgi açılmışdır [Mətn] //Respublika.- 2003.- 27 aprel.
152.Akifqızı, Ş. Zərifə Əliyevanın 80 illik yubileyinə həsr
olunmuş konfrans keçirilmişdir [Mətn] /Ş.Akifqızı //Respublika.2003.- 24 aprel.
153.Alimin yubileyinə layiqli işlə cavab verdikdə [Mətn]
//Azərbaycan.- 2003.- 4 fevral.
154.Aprelin 28-də akademik Zərifə Əliyevanın anadan
olmasının 80 illiyi tamam olur [Mətn] //Şəfqət.- 2003.- 25 aprel.
155.Aslan, Q. Dostluq rəmzinə çevrilən park [Mətn]:
[Kiyevin yaxınlığında yerləşən İrpen şəhərində Zərifə xanım
Əliyevanın adını daşıyan parkın salınması haqqında] /Q.Aslan
//Respublika.- 2003.- 25 aprel.- S.5.
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156.Aslan, Q. Görkəmli oftalmoloqun yubileyi [Mətn]:
akademik Zərifə Əliyeva – 80 /Q.Aslan //Respublika.- 2003.- 29
aprel.
157.Aslanova, R. Zənginliyi, gözəlliyi mənəviyyatda görən
kamil qadın obrazı [Mətn]: Zərifə xanım Əliyeva kimi şərəf və
ləyaqət mücəssəməsinə cəmiyyətimiz həmişə ehtiyac duyub
/R.Aslanova //Azərbaycan.- 2003.- 7 fevral.- S.4.
158.Azərbaycan alimləri Zərifə Əliyeva haqqında [Mətn]
/Ə.Əmiraslanov, M.Cavadzadə, Z.Quliyeva və b. //Şəfqət.- 2003.25 aprel.
159.BDU-da akademik Zərifə Əliyevanın yubiley mərasimi keçirilib [Mətn] //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 26 aprel.
160.Cavadzadə, M. Fədakar oftalmoloq, işıqlı şəxsiyyət
[Mətn] //Elm.- 2003.- №9-14, 3 aprel (xüsusi buraxılış).- S.5-6.
161.“Elm” qəzeti akademik Zərifə Əliyevanın 80 illiyinə
xüsusi nömrə həsr etmişdir [Mətn] //Azərbaycan.- 2003.- 17
aprel.- S.3.
162.Əbdülrəhmanova, İ. Ulduzlar sönmür [Mətn] /İ.Əbdülrəhmanova //Obyektiv.- 2003.- 8may.
163.Əliyev İ. “Behişt xanımları” [Mətn] /İ.Əliyev //Azərbaycan.- 2003.- 10 may.
164.Əliyev, İ. Ana haqqı – Tanrı haqqı [Mətn] /İbrahim
Əliyev //İki sahil.- 2003.- 4 oktyabr.
165.Əliyeva, İ. Hər gün və hər an xatırlanan insan [Mətn]
/İradə Əliyeva //Azərbaycan.- 2003.- 25 aprel.- S. 2.
166.Əmiraslanov, Ə. Xalqımızın gözəl qızı, ulduz qadını
[Mətn] /Ə.Əmiraslanov //Azərbaycan.- 2003.- 8 mart.- S.3.
167.Əmiraslanov, Ə. O, gözlərə işıq, ürəklərə sevinc bəxş
edirdi [Mətn] /Ə.Əmiraslanov //Elm.- 2003.- №9-14, 3 aprel
(xüsusi buraxılış).- S.12.
168.Əsədova, A. O, bu xalqın gözünün nurunu qoruyurdu
[Mətn] /A.Əsədova //Xalq qəzeti.- 2003.- 30 aprel.
169.Fərəc, M. Bahar təravətli ömür [Mətn] /M.Fərəc //İki
sahil.- 2003.- 15 aprel.
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170.Görkəmli alimin xatirəsi yad edilmişdir [Mətn]
//Azərbaycan.- 2003.- 29 aprel.- S.1-2.
171.Görkəmli oftalmoloq alimin iş otağı ilə tanışlıq [Mətn]
//Azərbaycan.- 2003.- 29 aprel.- S.2.
172.Görkəmli alimin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik
konfrans keçirilib [Mətn]: [Səbail rayonunda] //İki sahil.- 2003.20 aprel.
173.Görməkli alimin xatirəsi yad edilmişdir [Mətn]:
[Bərdə şəhərində] //Respublika.- 2003.- 20 aprel; Qanunçuluq.2003.- №4.- S.10.
174.Görkəmli alimin yubileyi keçiriləcəkdir [Mətn]
//Respublika.- 2003.- 18 yanvar.
175.Həbibbəyli, İ. Elmin işığı [Mətn]: Zərifə Əliyeva – 80
/İ.Həbibbəyli //Elm.- 2003.- №9-14, 3 aprel (xüsusi buraxılış).S.15.
176.Həyat böyük yoldur [Mətn] //Azərbaycan.- 2003.- 27
aprel.- S.3.
177.İnsanov, Ə. Novator alim. Pak və nadir insan [Mətn]
/Ə.İnsanov //Azərbaycan.- 2003.- 26 aprel.- S.3.
178.İnsanov, Ə. Oftalmologiyamızın tükənməz xəzinəsi
[Mətn] /Ə.İnsanov //Azərbaycan tibb jurnalı.- 2003.- Xüsusi
buraxılış.- S.5-6.
179.İrpendə akademik Zərifə Əliyevanın adına küçə və
park var [Mətn]: [Ukraynada] //Azərbaycan.- 2003.- 15 aprel.S.4.
180.İsmayılqızı, X. Əbədiyaşar insan [Mətn] /X.İsmayılqızı
//İki sahil.- 2003.- 17 aprel.
181. İsmayılqızı, X. Nura bürənmiş ömür [Mətn] /X.İsmayılqızı //İki sahil.- 2003.- 8 mart.
182.İsmayılov, A. Akademik Zərifə Əliyeva – 80 [Mətn]:
“Xanım qızlar” Zərifə xanımı yad edir /A.İsmayılov, Cəfərova
//Təhsil problemləri.- 2003.- 24-30 aprel.
183.Kəngərli, A. Nurlu insana həsr olunmuş dəyərli vəsait
[Mətn]: [akademik Zərifə Əliyevanın 80 illiyi ilə əlaqədar AMEA
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/M.Kərimov //Elm.- 2003.- №9-14, 3 aprel (xüsusi buraxılış).S.2-3; Xalq qəzeti.- 2003.- 27 aprel.
186.Qafarqızı, S. Əsrinin Tomrisi [Mətn] /S.Qafarqızı //İki
sahil.- 2003.- 4 may.
187.Qılınclı, N. Akademikə böyük ehtiram [Mətn] /N.Qılınclı
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188.Quliyeva, Z. Allah Zərifə xanımı dünyaya insanları sevmək üçün gətirmişdir [Mətn] /Z.Quliyeva //Şəfqət.- 2003.- 19
mart.
189.Quliyeva, Z. Unudulmaz, təvazökar, mehriban, səmimi
insan [Mətn] /Z.Quliyeva //Elm.- 2003.- №9-14, 3 aprel (xüsusi
buraxılış).- S.11.
190.Mehdixanlı, T. O, zərif qəlbli, kövrək ürəkli insan idi
[Mətn] /T.Mehdixanlı //Azərbaycan.- 2003.- 24 aprel.
191.Məmmədov, M. Elmi konfrans görkəmli akademikin
yubileyinə həsr olunmuşdur [Mətn] /M.Məmmədov //Azərbaycan.- 2003.- 23 aprel.- S. 3.
192.Musayev, M. Akademik Z.Əliyevanın elmi-pedaqoji və
ictimai fəaliyyəti haqqında qısa oçerk [Mətn] //Elm.- 2003.- №914, 3 aprel (xüsusi buraxılış).- S.4.
193.Mükərrəmoğlu, M. Lider TV Zərifə xanım Əliyevaya
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//Xalq qəzeti.- 2003.- 30 aprel.
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mənəviyyatlı alimi [Mətn] /A.Namazova //Elm.- 2003.- №9-14, 3
aprel (xüsusi buraxılış).- S.13.
196.Nəcəfova, S. İşıqlı bir xatirə [Mətn] /S.Nəcəfova
//Azərbaycan.- 2003.- 27 aprel.- S.3.
197.Nəsrullayeva, H. Yüksək mədəniyyət, ziyalılıq
nümunəsi [Mətn]: Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının
80 illiyi qarşısında /H.Nəsrullayeva //Şəfqət.- 2003.- 3 aprel.
198.O, bu xalqın gözünün nurunu qoruyurdu [Mətn]
//Elm.- 2003.- №9-14, 3 aprel (xüsusi buraxılış).- S.8-9.
199.O, örnək olacaq ömür sürüb [Mətn]: “Xalq” Mətbuat
Mərkəzində akademik Zərifə Əliyevanın 80 illik yubileyinə həsr
olunmuş yığıncaq keçirildi //Xalq qəzeti.- 2003.- 24 aprel.
200.Seyid Surə. Zərifə xanım Əliyeva – 80: Naxçıvan Dövlət
Universitetində elmi konfrans [Mətn] /Surə Seyid //Elm.- 2003.30 aprel.
201.Seyidov, M. Unudulmaz alim, mehriban ana: akademik
Zərifə Əliyeva – 80 [Mətn] /Seyidov M., Hacıyev A. //Azərbaycan müəllimi.- 2003.- 4-10 aprel.
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203.Seyidov, T. Böyük alim, geniş qəlbli insan [Mətn]
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aprel.
205. Skripniçenko, Z. Rusiya alimləri Zərifə Əliyeva
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oftalmologiya [Mətn]: [Masallıda Zərifə Əliyevaya həsr edilmiş
elmi-praktik konfrans keçirilib] /Ağalar İdrisoğlu //Azad
Azərbaycan.-2011.-1 may.- S.5.
502.İsmayılbəyli, S. “Akademik Zərifə xanım Əliyeva və
müasir oftalmologiya” [Mətn]: Bu adda kitab işıq üzü görüb
[Mətn]: [Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası EA-nın
akademiki Kərəm Kərimovun eyniadlı kitabı haqqında]
/S.İsmayılbəyli //Olaylar.- 2011.- 28 aprel.- S.8.
503.İsmayılqızı, X. Milli oftalmologiya elminin banisi
[Mətn] /X.İsmayılqızı //İki sahil.- 2011.- 22 aprel.- S.4.
504.Kərimov, S. Vətəndaş, alim, nəcib insan [Mətn]:
Unudulmaz akademik Zərifə xanım Əliyevanın əziz xatirəsinə
/S.Kərimov //Respublika.- 2011.- 28 aprel.- S.6.
505.Kürdəmirdə akademik Zərifə xanım Əliyevanın
doğum günü qeyd olunmuşdur [Mətn] //Azərbaycan.- 2011.- 29
aprel. - S.6.
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Universitetində Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr
olunmuş tədbir haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 18 aprel.- S.9;
Xalq qəzeti.- 2013.- 18 aprel.- S.7; İki sahil.- 2013.- 18 aprel.S.10.
557.Akademik Zərifə xanım Əliyeva tanınmış tibb
tədqiqatçıları tərəfindən dünya səviyyəli alim kimi qəbul
edilmişdir [Mətn]: Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və
İslahatlar Mərkəzində akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik
yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib //Azərbaycan.- 2013.- 20
aprel.- S.9; İki sahil.- 2013.- 20 aprel.
558.Allahverdiyev,
E.
“Mədəniyyət”də
portretlər:
Azərbaycan Televiziyasının istehsalı olan “Birincilər” verilişi
görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın həyat və
fəaliyyətinə həsr olunub [Mətn] /E.Allahverdiyev //Ekran-efir.2013.- 19 aprel.- S.4.
559.“Ana – müqəddəslok zirvəsi”: Zərifə Əliyeva – 90
[Mətn]: [Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
81

və YAP Qadınlar Şurasının birgə keçirdiyi inşa yazı müsabiqəsi
haqqında] //İki sahil.- 2013.- 26 aprel.- S.21.
560.“Analıq, qadınlıq, təbiblik mücəssəməsi” [Mətn]:
Akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş
elmi-praktiki konfrans //İki sahil.- 2013.- 26 aprel.- S.18.
561.Atik, M. Naxçıvanda Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyi
qeyd olunub [Mətn]: Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev
Muzeyində görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd olunub /M.Atik //Zaman.2013.- 17 aprel.- S.6.
562.Azadi, S. Dünya tibb elminə əvəzsiz töhfələr vermiş
böyük oftalmoloq alim [Mətn]: [Azərbaycan Prezidentinin
Sərəncamı ilə akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd
olunacaq] /S.Azadi //İki sahil.- 2013.- 16 fevral.- S.4.
563.Azərbaycan Dillər Universitetində akademik Zərifə
xanım Əliyevaya həsr olunmuş “dəyirmi masa” keçirilmişdir
[Mətn] //Xalq qəzeti. - 2013.- 11 aprel.- S.7.
564.Azərbaycan elminə şöhrət gətirən tanınmış
oftalmoloq alim [Mətn] //İki sahil.- 2013.- 10 aprel.
565.Baxşəliyev, R. Akademik Zərifə xanım Əliyeva
ehtiramla anılır [Mətn]: Zərifə Əliyeva – 90: [Səbail Rayon İcra
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayonun orta məktəb şagirdlərinin
iştirakı ilə keçirilən tədbirlər haqqında] /R.Baxşəliyev //Azərbaycan. - 2013.- 16 aprel.- S.8.
566.Bayramov, V. Binəqədi rayonunda görkəmli oftalmoloq
alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anıldı [Mətn]
/V.Bayramov //Xalq qəzeti. - 2013.- 16 aprel.- S.10.
567.Bayramova, Z. Azərbaycan oftalmologiyasını dünya
səviyyəsində tanıdan akademik: akademik, tibb elmləri doktoru,
görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyeva haqqında
/Z.Bayramova //Səs.- 2013.- 18 aprel.- S.8.
568.Bayramova, Z. Görkəmli alim, qayğıkeş ana: Binəqədi
rayonunda görkəmli oftalmoloq, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anıldı [Mətn] /Z.Bayramova //Səs.- 2013.- 16 aprel.
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569.Cəbrayıloğlu, Z. “Böyük alim – Qayğıkeş ana”: [Bakı
Dövlət Universitetində keçirilən elmi-praktik konfrans haqqında]
/Z.Cəbrayıloğlu //İki sahil.- 2013.- 25 aprel.- S.23.
570.DSX-nın Akademiyasında görkəmli oftalmoloq alim,
akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi
münasibətilə tədbir keçirilmişdir [Mətn] //Azərbaycan.- 2013.9 aprel.- S.10.
571.Dünya şöhrətli oftalmoloq [Mətn] //İki sahil.- 2013.- 17
aprel.
572.Ələddinqızı, N. “Azərbaycan elminə şöhrət gətirən
tanınmış oftalmoloq alim” mövzusunda elmi konfrans keçirildi
[Mətn] /N.Ələddinqızı //Səs.- 2013.- 9 aprel.
573.Ələddinqızı, N. Görkəmli alim, qayğıkeş ana [Mətn]
/N.Ələddinqızı //Səs.- 2013.- 23 aprel.
574.Ələddinqızı, N. Nəciblik və mənəvi paklıq timsalı
[Mətn]: Zərifə xanım Əliyeva – 90 /N.Ələddinqızı //Səs.- 2013.17 mart.- S.3.
575.Əliqızı, Ş. Səbaildə akademik Zərifə xanım Əliyevanın
90 illik yubileyi qeyd olunur [Mətn] /Ş.Əliqızı //İki sahil.- 2013.16 aprel.
576.Əliyeva, N. Analıq, qadınlıq, təbiblik mücəssəməsi:
Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva
haqqında düşünərkən [Mətn] /N.Əliyeva //İki sahil.- 2013.- 23
aprel.- S.8,12,13; Səs.- 2013.- 23 aprel.- S.12-15; Yeni Azərbaycan.- 2013.- 23 aprel.- S.9-10.
577.Əlizadə, A. Böyük insan, unudulmaz alim [Mətn]: Zərifə
Əliyeva -90 /Akif Əlizadə //Azərbaycan.- 2013.- 16 aprel.- S.8.
578.Əmiraslanov, Ə. Dünya şöhrətli alim, görkəmli
oftalmoloq, qayğıkeş insan [Mətn]: Akademik Zərifə Əliyeva - 90
/Ə.Əmiraslanov //Xalq qəzeti.- 2013.- 14 aprel.- S.3.
579.Əmiraslanov, Ə. Görkəmli alim, həssas qəlbli həkim
[Mətn]: Akademik Zərifə Əliyeva – 90 /Ə.Əmiraslanov //Elm.2013.- 24 aprel.- S.2-4.
83

580.Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın həyat və yaradıcılığından bəhs edən sərgi böyük maraqla
izlənilmişdir [Mətn]: Zərifə Əliyeva – 90: [Suraxanı Rayon
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin mərkəzi kitabxanasında]
//Azərbaycan. - 2013.- 16 aprel.- S.8.
581.Göyçayda görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım
Əliyevanın anadan olmasının 90 illik yubileyi münasibətilə
tədbir keçirilmişdir [Mətn]: Zərifə Əliyeva – 90 //Azərbaycan. 2013.- 16 aprel.- S.8.
582.Hacıyev, R. Böyük alim, qayğıkeş, xeyirxah insan
[Mətn]: Zərifə Əliyeva – 90 /Rasim Hacıyev //Elm.- 2013.- 24
aprel.- S.17.
583.Hacızadə, N. Ömrü dastana çevrilmiş insan [Mətn]:
[Hüseynbala Mirələmovun “Zərifə Əliyeva” adlı kitabı haqqında]
/N.Hacızadə //Ədalət. - 2013.- 10 yanvar.- S.5.
584.Haşımova, N. Görkəmli oftalmoloq alimin xatirəsinə...
[Mətn]: Zərifə Əliyeva – 90 /Nübar Haşımova //Elm.- 2013.- 24
aprel.- S.23.
585.Heydərova, A. Böyük qəlbin işığında: Zərifə Əliyeva 90 [Mətn] /A.Heydərova //Azərbaycan.- 2013.- 14 aprel.- S.5.
586.Həsənov, Ə. Görkəmli alimin mənalı ömür yoluna həsr
olunmuş konfrans: Astara rayonunda akademik, oftalmoloq alim
Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans
keçirilmişdir [Mətn] /Ə.Həsənov //Respublika.- 2013.- 19 aprel.S.11.
587.Hüseynova, G. “Gələcək nəsillərə ən böyük əmanət”
[Mətn]: [Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Endokrinoloji
Mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin və onun ömür-gün
yoldaşı oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi
ilə bağlı keçirilən tədbir haqqında] /G.Hüseynova //Respublika. 2013.- 16 aprel.- S.14.
588.Hüseynova, R. Zərifə Əliyeva – 90 [Mətn] /R.Hüseynova //Səs.- 2013.- 3 aprel.- S.4.
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589.İlyasoğlu, R. Akademik Zərifə Əliyevanın 90 illiyinə
həsr olunmuş tədbir [Mətn]: [Gözdən Əlil Uşaqlar üçün 5 saylı
tam orta məktəbdə keçirilən şahmat turniri haqqında] /R.İlyasoğlu
//Respublika.- 2013.- 7 aprel.- S.4.
590.İsmayıl, Z. Qadınlıq və ləyaqət zirvəsi: Zərifə xanım
Əliyeva öz şəxsiyyətində Azərbaycan xanımına layiq analıq
əzəməti, qadınlıq ləyaqəti nümayiş etdirir [Mətn] /Z.İsmayıl,
R.Qasımov //İki sahil.- 2013.- 18 aprel.- S.20.
591.İsmayılqızı, X. Xeyirxahlıq onun amalı idi [Mətn]: Milli
oftalmologiyamızın banisi Zərifə xanım Əliyevanın xalqına
göstərdiyi misilsiz xidmətləri, tibb eiminin inkişafı naminə
apardığı tədqiqatlar əsl vətəndaş fədakarlığı idi /X.İsmayılqızı
//İki sahil.-2013.-19 aprel.-S.7.
592.İsmayılqızı, X. Nurlu peşə sahibi, daim böyük hörmətlə
xatırlanan səmimi insan [Mətn] /X.İsmayılqızı //İki sahil. - 2013.23 aprel.- S.17.
593.Kərimli, E. Ana haqqı, Tanrı haqqıdır [Mətn]: [9 saylı
məktəb Zərifə Əliyevanın 90 illiyini qeyd etdi] /E.Kərimli //Bakı
təhsili.- 2013.- 7 mart.- S.3.
594.Kərimov, K. Nurdan yaranmış insan... [Mətn]: Zərifə
Əliyeva – 90 /K.Kərimov //Elm.- 2013.- 24 aprel.- S.18.
595.Kərimova, S. Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi [Mətn]:
[Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayonun orta
məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə keçirilən tədbirlər haqqında]
/S.Kərimova //Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 19 aprel.- S.4.
596.Qarayev, Ü. Sumqayıt Dövlət Universitetində görkəmli
oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirildi [Mətn] /Ü.Qarayev
//Respublika.- 2013.- 19 aprel.- S.11.
597.Qasımov, E. Akademik Zərifə Əliyevanın Azərbaycanda
tibb elminin və səhiyyəsinin inkişafında rolu [Mətn]: Akademik
Zərifə Əliyeva – 90 / E.Qasımov //Elm.- 2013.- 24 aprel.- S.8.
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598.Qəbələdə görkəmli alim, akademik Zərifə Əliyevanın
90 illik yubileyi qeyd olunub [Mətn]: [Qəbələ MüalicəDiaqnostika Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //İki sahil.2013.- 24 aprel.-S.23.
599.Qurbanlı, D. “Xeyirxahlıq Zərifə xanımın həyat tərzi
idi” [Mətn] /D.Qurbanlı //Azad Azərbaycan.- 2013.- 12 aprel.S.3.
600.Qusarda Azərbaycanın görkəmli oftalmoloq alimi
Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur
[Mətn] //Azərbaycan. - 2013.- 31 mart.- S.5.
601.Loğmanoğlu, S. İnsanlara nur bəxş edən böyük
oftalmoloq alim... [Mətn] /S.Loğmanoğlu //Yeni Azərbaycan.2013.- 4 aprel.- S.4.
602.Mədətoğlu, Ə. Bir görüşün sorağında [Mətn]: [Neftçala
rayonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin və akademik Zərifə
xanım Əliyevanın 90 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində yazıçıdramaturq, Milli Məclisin deputatı Hüseynbala Mirələmov ilə
görüş keçirilmişdir] /Ə.Mədətoğlu //Ədalət.- 2013.- 10 aprel.- S.6.
603.Məmmədli, H. Görkəmli alim, qayğıkeş insan – Zərifə
xanım Əliyeva [Mətn] /H.Məmmədli //Yeni Azərbaycan.- 2013.10 aprel.- S.5.
604.Məmmədov, E. Naxçıvanda akademik Zərifə xanım
Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur [Mətn]
/E.Məmmədov //Azərbaycan. - 2013.- 16 aprel.
605.Mənəvi ucalığın zirvəsində dayanan alim [Mətn]:
Zərifə Əliyeva – 90 //Elm.- 2013.- 24 aprel.- S.14-15.
606.Mirələmov, H. Böyük sevginin adı [Mətn]: Zərifə
Əliyeva – 90 /Hüseynbala Mirələmov //Azərbaycan.- 2013.- 26
aprel.- S.10.
607.Musayev, (Qəlbinur) P. Vətən sevgisi: unudulmaz
müəllimim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın əziz xatirəsinə
[Mətn]: Zərifə Əliyeva – 90 /Paşa Qəlbinur Musayev //Elm.2013.- 24 aprel.- S.18.
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608.Naxçıvanda akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90
illik yubileyi qeyd olnumuşdur [Mətn] //Xalq qəzeti.- 2013.- 16
aprel.- S.6; İki sahil.- 2013.- 18 aprel.- S.13, 15.
609.Namazova, H. Zərifə xanımı xatırlayarkən [Mətn]:
Zərifə Əliyeva – 90 /H.Namazova // Elm.- 2013.- 24 aprel.-S.19.
610.Nəcəfova, S. Həyat böyük yoldur [Mətn]: Akademik
Zərifə Əliyeva – 90 /Svetlana Nəcəfova //Elm.- 2013.- 24 aprel.S.20.
611.Nəcəfova, S. Üç görüş, bir müsahibə [Mətn]: Zərifə
Əliyeva – 90 /Svetlana Nəcəfova // Elm.- 2013.- 24 aprel.- S.21.
612.Respublikada oftalmologiya elminin inkişafında
Zərifə Əliyevanın xidmətləri [Mətn] //İki sahil.- 2013.- 19 mart.
613.Rəhimzadə, N. Akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik
yubileyi qeyd edilib [Mətn]: [YAP Qaradağ rayon şöbəsi və
Qaradağ RİH birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında]
/N.Rəhimzadə //İki sahil.- 2013.- 26 aprel.- S.21.
614.Rüstəmov, İ. Sevgisinin və peşəsinin mücahidi [Mətn]:
Sumqayıt Dövlət Universitetində görkəmli oftalmoloq-alim,
akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr
olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilmişdir /İ.Rüstəmov //Xalq
qəzeti.- 2013.- 20 aprel.- S.5.
615.Rüstəmov, İ. Ulu öndər Heydər Əliyev yaradıcılığımın
əbədi mövzusudur”: Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 [Mətn]:
[Neftçala rayonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin və
akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubiley tədbirləri
çərçivəsində yazıçı-dramaturq, Milli Məclisin deputatı
Hüseynbala Mirələmov ilə görüş keçirilmişdir] /İ.Rüstəmov
//Xalq qəzeti. - 2013.- 7 aprel.- S.8.
616.Seyidzadə, H. “Azərbaycan elminə şöhrət gətirən
görkəmli oftalmoloq-alim” [Mətn]: AMEA-nın Naxçıvan
bölməsində elmi konfrans keçirilib /H.T.Seyidzadə //Azad
Azərbaycan. - 2013.- 10 aprel.- S.7.
617.Seyidzadə, H.T. Bir ömrün səhifələri [Mətn]
/H.T.Seyidzadə //Azad Azərbaycan. - 2013.- 14 aprel.- S.7.
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618.Seyidzadə, H.T. NDU-da konfrans keçirilib: Naxçıvan
Dövlət Universitetində Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının
90-cı ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib [Mətn]
/H.T.Seyidzadə //Azad Azərbaycan.- 2013.- 17 aprel.- S.7.
619.Seyidzadə, H.T. “Zərifə
Əliyevanın həyat yolu
mədəniyyət məktəbidir” [Mətn]: Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev Muzeyində Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyi ilə əlaqədar
tədbir və Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında şairdramaturq İslam Səfərlinin “Göz həkimi” pyesi əsasında
hazırlanmış tamaşa göstərildi /H.T.Seyidzadə //Azad Azərbaycan.- 2013.- 17 aprel.- S.4.
620.Şulpina, N.B. Amalı, niyyəti saf olan insan [Mətn]:
Zərifə Əliyeva – 90 /N.Şulpina //Elm.- 2013.- 24 aprel.- S.10-11.
621.Tahir, R. Akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr
olunmuş səyyar mərasim [Mətn]: [Səbail rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında] /R.Tahir //Xalq
qəzeti.- 2013.- 16 aprel.- S.9.
622.Ukraynada Azərbaycanın görkəmli alimi Zərifə
Əliyevanın xatirəsi yad edilmişdir [Mətn] //İki sahil.- 2013.- 17
aprel.
623.Vahidoğlu, O. Şəfalı əlləri ilə möcüzələr yaradan insan:
YAP Xətai rayon təşkilatında görkəmli oftalmoloq-alim,
akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd olundu
[Mətn] /O.Vahidoğlu //İki sahil.- 2013.- 25 aprel.- S.25.
624.Vəliyev, M. Akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr
olunmuş tədbir keçirilmişdir [Mətn]: [Səbail rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında] /M.Vəliyev
//Respublika. - 2013.- 17 aprel.- S.13.
625.Zeynalov, L. Zərifə xanımın xalqımızın qəlbində öz yeri
var [Mətn]: Gədəbəydə alimin 90 illiyi ilə bağlı silsilə tədbirlər
keçirilir /L.Zeynalov //Azad Azərbaycan.- 2013.- 17 aprel.- S.4.
626.Zərbəliyev, C. Nurlu insanın şəfqət dünyası [Mətn]:
[Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma
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Mərkəzində yubiley tədbiri keçirilmişdir] /C.Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2013.- 12 aprel.- S.4.
627.“Zərifə Əliyeva” kitabının təqdimatı: Hüseynbala
Mirələmovun Milli Kitabxanada eyniadlı kitabının təqdimatı
haqqında [Mətn] //İki sahil.- 2013.- 23 aprel.- S.18.
628.Zərifə Əziz qızı Əliyeva [Mətn]: Zərifə Əliyeva – 90
//Elm.- 2013.- 24 aprel.- S.24.
629.Zümrüd. Zərifə xanım Əliyevanın keçdiyi ömür yolu
kamillik və müdriklik məktəbidir: Azərbaycan Prezidentinin
Sərəncamı əsasında akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyi
keçiriləcək [Mətn] /Zümrüd //Səs.- 2013.- 12 fevral.- S.3.
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