Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Bioqrafiya

Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev
1938-ci il aprelin 17-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Şərur rayonunun Qarxun
kəndindən olan atası Mehdiyev Ənvər Hüseynqulu oğlu 1942-ci ildə İkinci Dünya
müharibəsində Krım cəbhəsində həlak olmuşdur. Çətin və keşməkeşli uşaqlıq illəri və ilk
gənclik dövrü əsilli-köklü naxçıvanlılardan olan ana babası Hacıbala Əliyevin himayəsində,
Naxçıvan şəhərində keçmişdir. Orta təhsilini rus dilində Naxçıvan şəhər A. S. Puşkin adına 3
saylı orta məktəbdə almışdır.
1957-ci ildə Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirdikdən sonra “Xəzərdənizneftqazsənaye”
Ümumittifaq İstehsalat Birliyinin “Xəzərneftdonanma” İdarəsinin gəmilərində maşinist
işləmişdir. Həmin ildən o dövrün yeganə gənclər təşkilatı olan komsomol təşkilatı sıralarında
aktiv fəaliyyətə başlamışdır. Əvvəlcə gəmidə komsomol təşkilatının katibi, sonra isə
“Xəzərneftdonanma” idarəsinin komsomol təşkilatı katibinin müavini seçilmişdir.
O, 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuş, bir il
sonra fakültə komsomol komitəsinin katibi, daha bir il sonra isə Universiteti komsomol
komitəsi katibinin müavini seçilmişdir. 1965-ci ildə universitetin V kursunda oxuyarkən
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin tələbə-gənclər
şöbəsinin təlimatçısı təyin edilmişdir.
Ramiz Mehdiyev 1967-68-ci illərdə Naxçıvan Vilayət Komsomol Komitəsinin ikinci
katibi vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci ildə M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universitetinin fəlsəfə fakültəsinin aspiranturasına daxil olmuş, 1972-ci ildə MDU-nun
Müdafiə Şurasının iclasında fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün
“V. İ. Lenin millətçiliyin və opportunizmin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında” mövzusunda
dissertasiya müdafiə etmişdir.
1972-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi kommunizm kafedrasında
əvvəlcə müəllim, sonra isə baş müəllim işləmişdir. 1974-cü ilin

mayında Azərbaycan

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Təbliğat və təşviqat şöbəsində mühazirəçi
vəzifəsinə irəli çəkilmiş, bir il sonra isə Azərbaycan KP MK-nın ideologiya məsələləri üzrə
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katibinin köməkçisi təyin edilmişdir. R.Mehdiyevin işgüzarlığı, prinsipiallığı və tələbkeşliyi
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin diqqətindən yayınmamışdır. O,
1976-cı ilin iyun ayında Azərbaycan KP MK-nın elm və təhsil müəssisələri şöbəsi müdirinin
müavini vəzifəsinə təsdiq edilmişdir. 1978-cı ilin oktyabrında R.Mehdiyev Azərbaycan KP
26 Bakı komissarı adına Rayon Komitəsinin birinci katibi seçilmişdir.
1980-cı ilin iyununda Azərbaycan KP MK-nın Elm və təhsil müəssisələri şöbəsinin
müdiri, 1981-ci ilin yanvarında isə Azərbaycan KP MK-nın Təşkilat-partiya işi şöbəsinin
müdiri təyin olunmuşdur.
1983-cü ilın dekabrında Azərbaycan KP MK-nın ideologiya məsələləri üzrə katibi
seçilmişdir.
1988-ci ilin mayında Respublikada rəhbərliyin dəyişməsindən sonra bir çox səriştəli
kadrlar, o cümlədən də Ramiz Mehdiyev vəzifədən uzaqlaşdırılmışdır. Həmin ilin iyun
ayında o, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya
İnstitutunun şöbə müdiri təyin edilmişdir. Özünü sırf elmi-tədqiqat işlərinə həsr edən Ramiz
Mehdiyev 1993-cü ilin dekabr ayında fəlsəfə elmləri doktoru dərəcəsi almaq üçün
“Millətlərarası münasibətlər: nəzəriyyə və siyasət problemləri” mövzusunda dissertasiya
müdafiə etmişdir.
1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
sərəncamı ilə Prezidentin İcra Aparatının Ümumi şöbəsinin müdiri təyin olunmuşdur. 1995ci ilin fevralından isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Prezidentin İcra
Aparatının (indiki Prezident Administrasiyası) rəhbəri təyin olunmuşdur.
Ramiz Mehdiyev Heydər Əliyev məktəbinin ən sadiq və novatorçu nümayəndələrindən
hesab edilir.
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müəyyənləşdirən və ona sanballı töhfələr verən görkəmli alim kimi də şöhrət qazanmışdır.
2002-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyasının
prezidenti seçilmişdir.
Ramiz Mehdiyev 2001-ci ilin aprel ayında Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü,
2007-ci ilin aprel ayında isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
seçilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
Dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrasının müdiridir.
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Azərbaycançılıq ideologiyası, xalqımızın və müstəqil dövlətimizin dialektik inkişaf və
təkamül prosesinin işıqlandırılması, cəmiyyətdə gedən proseslərə tarixilik və müasirlik
mövqeyindən yanaşma onun əsərlərınin ana xəttini təşkil edir. Azərbaycan fəlsəfi fikir və
dövlətçilik tarixinin, millətlərarası münasibətlərlərin aktual problemlərinin yenidən
işlənilməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində Ramiz Mehdiyevin
tədqiqatları ictimai və humanitar elmlər sahələri üçün proqram səciyyəsi daşıyır.
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Komissiyasının, Əfv Məsələləri Komissiyasının və Heraldika Şurasının sədridir.
O, 2001-ci ilin noyabrında Yeni Azərbaycan Partiyasının II qurultayında Siyasi Şuranın
üzvü seçilmişdir.
1980-1985-ci illərdə və 1985-1990-cı illərdə X və XI çağırış Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin deputatı olmuşdur.
“Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni (1980, 1986) ilə təltif edilmişdir.
1995-2000-ci illərdə birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
olmuşdur.
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möhkəmləndirilməsində səmərəli fəaliyyətinə, dövlət quruculuğu sahəsində xüsusi
xidmətləri və dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə və elmin inkişafında böyük
xidmətlərinə görə “İstiqlal” ordeni (2008), “Şərəf” ordeni (2013) və “Şöhrət” (2018) ordeni
ilə təltif edilmişdir.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin sərəncamları ilə “Dostluq” ordeni (2008) və "Şərəf”
ordeni (2018) ilə təltif edilmişdir.
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