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Bakı şəhəri           14 mart 2018-ci il 
 

Akademik Ramiz Mehdiyevin 

80 illik yubileyi haqqında  

 

2018-ci il aprel ayının 17-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 

rəhbəri, AMEA-nın həqiqi üzvü Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyevin 80 yaşı tamam olur. 

Akademik Ramiz Mehdiyev 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı 

Dövlət Universiteti) tarix fakültəsini bitirmiş, 1972-ci ildə namizədlik, 1993-cü ildə doktorluq 

dissertasiyaları müdafiə etmişdir. 2007-ci ildən AMEA-nın həqiqi üzvüdür.  

O, əmək fəaliyyətinə 1965-ci ildə başlamışdır. 1972-ci ildən Azərbaycan Dövlət 

Universitetində müəllim, baş müəllim vəzifəsində çalışmış, 1974-cü ildə Azərbaycan KP MK 

aparatında Təbliğat və təşviqat şöbəsində mühazirəçi, 1976-cı ildən Azərbaycan KP MK Elm 

və tədris müəssisələri şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışmışdır. O, 1978-ci ildə 

Azərbaycan KP 26 Bakı komissarı adına Rayon Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə 

seçilmişdir. 

Ramiz Mehdiyev 1980-ci ildə Azərbaycan KP MK-nın Elm və təhsil müəssisələri 

şöbəsinin müdiri, 1981-ci ildə isə Azərbaycan KP MK-nın Təşkilat-partiya işi şöbəsinin müdiri 

təyin edilmişdir. Səmərəli fəaliyyəti nəzərə alınmaqla Ramiz Mehdiyev Azərbaycan KP MK-

nın katibi vəzifəsinə irəli çəkilmişdir.  

Elm sahəsində fəaliyyətini davam etdirən Ramiz Mehdiyev 1988-1993-cü illərdə 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutunun 

şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü ildə 

Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri vəzifəsinə təyin olunmuş Ramiz Mehdiyev 1995-ci 

ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsində fəaliyyətini 

uğurla davam etdirir.  

Akademik Ramiz Mehdiyev milli və sosial-siyasi münasibətlər, müstəqil Azərbaycanda 

dövlət quruculuğu məsələləri, milli dövlətçilik tarixi, cəmiyyətin müasir inkişafı, 
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demokratikləşmə, milli məfkurə, millətlərarası münasibətlər, modernləşmə və s. problemlərə 

həsr olunmuş 400-dən çox kitab və elmi məqalələrin müəllifidir. 

Akademik Ramiz Mehdiyevin elmi əsərləri əsasən ölkənin modernləşmə və dayanıqlı 

inkişafının fəlsəfi konsepsiyasına, dövlət ideologiyasının elmi-fəlsəfi əsaslarının 

hazırlanmasına, cəmiyyət və dövlət həyatının fəlsəfəsinə, milli dövlətçilik tarixinə və  

ideologiyasına həsr olunmuşdur. 

“Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri”, “Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik 

fəlsəfəsi”, “Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar”, “Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik 

yolu ilə” (2 cilddə), “Demokratiya yolunda: irs haqqında düşünərkən”, “XX əsrin sonunda 

millətlərarası münasibətlər”, “Azərbaycanın inkişaf dialektikası”, “Fəlsəfə”, “Azərbaycan: 

qloballaşma dövrünün tələbləri” (Azərbaycan və rus dillərində), “Azərbaycan: qloballaşmanın 

tələbləri” (türk dilində), “2005-ci il parlament seçkiləri: ilkin təhlil” (Azərbaycan və rus 

dillərində), “Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir” (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində), 

“Azərbaycan - 2003-2008: zaman haqqında düşünərkən” (Azərbaycan, rus və ingilis 

dillərində), “Yeni dünya nizamı və milli ideya”, “Azərbaycanı dəyişən on il”, “Qlobal 

transformasiyalar dövründə Azərbaycan milli ideyası” kimi kitabların müəllifidir. 

Görkəmli elm xadimi, akademik Ramiz Mehdiyevin “Şah İsmayıl Xətai: hökmdarın və 

döyüşçünün portreti”, “Dağlıq Qarabağ: məxəzlərdən oxunmuş tarix” monoqrafiyaları, “ADR-

İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında” adlı 

sənədlər toplusu, habelə böyük dövlət xadimi Nadir Şah Əfşar haqqındakı tədqiqatları 

ölkəmizin dövlətçilik tarixinə həsr edilmiş sanballı elmi əsərlərdir.  

Ramiz Mehdiyev 1980-1990-cı illərdə iki çağırış Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı, 

1995-ci ildə isə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü kimi ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında 

yaxından iştirak etmişdir. Çoxillik və səmərəli fəaliyyətinə görə akademik Ramiz Mehdiyev 

“Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni, “İstiqlal” ordeni (2008), “Şərəf” ordeni (2013), Polşa Milli 

Təhlükəsizlik Bürosunun xatirə medalı (2011) ilə təltif edilmişdir.  

Akademik Ramiz Mehdiyev bu gün də Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğu 

proseslərinin, azərbaycançılıq idieologiyasının uğurla həyata keçirilməsinə şərəflə və 

məsuliyyətlə xidmət edir. 

Akademik Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyevin ictimai elmlərin inkişafındakı xidmətlərini 

nəzərə alaraq və anadan olmasının 80 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Rəyasət Heyəti  QƏRARA ALIR: 
 

1. Akademik Ramiz Mehdiyevin dövlət tərəfindən təltif edilməsi haqqında müvafiq 

dövlət orqanları qarşısında vəsatət qaldırılsın. 

http://web.archive.org/web/20110817104601/http:/ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/rmehdiyev.pdf
http://web.archive.org/web/20120725102009/http:/ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/aztarirsmeht.pdf
http://web.archive.org/web/20120725102009/http:/ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/aztarirsmeht.pdf
http://web.archive.org/web/20120723181144/http:/ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/mehdvetend.pdf
http://web.archive.org/web/20120725110818/http:/ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/1CILD.pdf
http://web.archive.org/web/20120725104430/http:/ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/mehddemok.pdf
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2. Akademik Ramiz Mehdiyev AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif edilsin. 

3. AMEA-nın İctimai və Humanitar Elmlər bölmələrinə tapşırılsın ki, akademik Ramiz 

Mehdiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilməsini təşkil etsinlər. 

4. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin 

populyarlaşdırılması idarəsinə (Zülfüqar Fərzəliyev) tapşırılsın ki, akademik Ramiz 

Mehdiyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş materiallar KİV-də işıqlandırılsın. 

5. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyliyə 

həvalə edilsin. 

 

 

 


