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Bakı şəhəri          05 aprel 2018-ci il 

 

AMEA-nın müxbir üzvü Qaraş Mədətovun  

90 illik yubileyi  haqqında 

 

2018-ci il fevralın 10-da görkəmli tarixçi alim tarix elmlər doktoru, professor, Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Qaraş Mədətovun anadan olmasının  90 illi tamam 

olmuşdur. 

AMEA-nın müxbir üzvü Qaraş Mədətov 1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

(indiki BDU) Tarix fakültəsini bitirmiş, 1953-1956-cı illərdə Moskva Dövlət Universitetinin 

aspiranturasında təhsil almışdır. O, 1956-cı ildə namizədlik, 1966-cı ildə isə doktorluq 

dissertasiyaları müdafiə etmiş, 1969-cu ildə professor elmi adını almış, 1983-cü ildə isə 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. 

Qaraş Mədətov 1956-cı ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda 

əmək fəaliyyətinə başlamış, 1968-ci ildən ömrünün sonunadək Azərbaycanın müasir dövr 

tarixi şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.   

Görkəmli alim bütün elmi fəaliyyətini Azərbaycanın 1941-1945-ci illər müharibəsi dövrü 

tarixinin tədqiqinə həsr etmişdir. O, 160-dan artıq elmi əsərin, o cümlədən “Naxçıvanda sovet 

hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in yaradılması”, “Azərbaycan Böyük Vətən 

müharibəsində (1941-1945-ci illərdə)” və b. monoqrafiyaların müəllifidir. 

AMEA-nın müxbir üzvü Qaraş Mədətov 3 cildlik “Azərbaycan tarixi” və “Azərbaycan 

Kommunist Partiyası tarixinin oçerkləri” kitablarında “Azərbaycan Böyük Vətən 

müharibəsində” bölmələrinin də müəllifidir. Onun rəhbərliyi və iştirakı ilə “Azərbaycan Böyük 

Vətən müharibəsi dövründə” (2 cildlik), “Azərbaycanın Qırmızı Ulduzları”, 

“Azərbaycan oğulları Sovet İttifaqı Qəhrəmanlarıdır”, “Azərbaycan SSR fəhlə sinfi tarixinin 

oçerkləri” (3 cildlik) və başqa əsərlər nəşr olunmuşdur. 
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Qaraş Mədətovun rəhbərliyi ilə 11 doktorluq və 30 namizədlik dissertasiyası müdafiə 

edilmişdir.  

Qaraş Mədətov Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar Elm Xadimi” fəxri adına layiq 

görülmüşdür. Bundan başqa, o, “Şərəf Nişanı” ordeni, müxtəlif medallarla və fəxri fərmanlarla 

təltif edilmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü Qaraş Əli oğlu Mədətov Azərbaycan tarix elminin inkişafındakı 

xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 
 

1. AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutuna (akademik Yaqub 

Mahmudov) tapşırılsın ki, AMEA-nın  müxbir üzvü Qaraş Mədətovun 90 illik yubileyi 

ilə əlaqədar elmi konfrans keçirilsin. 

2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin 

populyarlaşdırılması idarəsinə (Zülfüqar Fərzəliyev) tapşırılsın ki, kütləvi informasiya 

vasitələrində alimin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş məqalələr dərc edilsin. 

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

həvalə edilsin. 

 

 

 


