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Dünya şöhrətli alim,tanınmış  ictimai xadim, görkəmli elm və 
təhsil təşkilatçısı, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı 
laureatı,BDU-nun sabiq rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-
riyaziyyat elmləri doktoru, professor  Yəhya Cəfər oğlu 
Məmmədovun 85 yaşı tamam olmuşdur.  

Professor Йящйа Ъяфяр оьлу Мяммядов 1930-ъу ил oktyabr 
ayının 10-da Азярбайъан Республикасынын Нахчыван шящяриндя 
анадан олмушдур. 1954-ъц илдя Азярбайъан Дювлят Университетиni 
(indiki BDU) фярглянмя диплому иля битирərək аспирантурада 
сахланылмыш, 1957-ъи илdə vaxtından əvvəl намизядlik dissertasiyasını 
мцдафия етмиш, . университетдя мцяллим,sonralar isə  баш мцяллим, 
досент kimi fəaliyyə göstərmişdir. Professor Йящйа Мяммядов 
1965-ъи илдя мцвяффягиййятля докторлуг диссертасийасы мцдафия еdərək 
həmin ildə Hесаблама рийазиййаты кафедрасына мцдир сечилмиш, 
ömrünün sonunadək -35 il bu vəzifəni uğurla icra etmişdir.O, 1971-ъи 
илдян 1987-ъи илядяк BDU-nun  елми ишляр цзря проректору, 1987-1989-
cu illərdə isə ректорu вязифяlərиндя чалышмышдыр. Проф. Йəhya 
Мяммядов проректор kimi 17 illik gərgin fəaliyyəti ərzində 
universitetdə elmin inkişafına, onun beynəlxalq nüfuzunun 
yüksəlməsinə, bir çox elmi tədqiqat laboratoriyalarının 
yaradılmasına, elmi  tədqiqatların inkişafına, onların səmərəliliyinin 
artırılmasına, elmin istehsalat və tədris prosesi ilə əlaqələrinin 
yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət  və qayğı göstərmişdir. Onun 
rektorluq dövrü respublikamız üçün mürəkkəb və təlatümlü illərə 
düşsə də,nüfuzuna və ləyaqətinə zərrə qədər də xələl gətirməmiş, 
əksinə Azərbaycan təhsilinin və elminin bayraqdarı olan 
Universitetdə tənəzülün qarşısını almaga çalışmış, milli düşüncənin 
beşiyinə çevrilən bu təhsil ocağının başında böyük vətənpərvər bir 
ziyalının dayandığını ləyaqətlə nümayiş etdirmişdir. 

 Проф. Йəhya Мяммядов гейри-хятти анализ вя щесаблама 
рийазиййаты сащясиндя дцнйада танынмыш эюркямли алимлярдян биридир. 
О, дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя чап олунмуш 100-дян чох елми 
мягалянин, 7 монографийанын бундан ялавя 5 дярслик вя дярс 
вясаитинин мцяллифидир. 



Prof. Й.Ъ. Мяммядов рийазиййат аляминдя саь тяряфи биртяряфли 
гиймятляндирмяйя таbе олан, гейри-хятти оператор-диференсиал 
тянликлярин щяллинин тядгиги цсулунун, eляъя дя абстракт гейри-хятти 
Волтер оператор тянликляр нязяриййясиnin yaradıcılarından biridir. O, 
1974-ъц илдя няшр етдирдийи “Ади диференсиал тянликлярин тягриби 
щялляринин тапылмасы цсуллары” адлы монографийасыna görə Республика 
Дювлят Мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр. Проф. Й.Ъ. Мяммядов 
müəyyən sinif tənliklərin, həlli sürətlə йыьылан итерасийалар шяклиндя 
ахтарылан еквивалент тянликляря эятирилмяси цчцн yeni  цсул təklif 
etmişdir. Bu üsul рийази елми ядябиййатда “Мяммядов цсулу” 
адландырылыр. 

Онун рящбярлийи алтында Азярбайъандан башга дцнйанын 9 
юлкясиндян (Алманийа, Ялъязаир, Ираг, Мисир, Полша, Русийа, Тцркийя, 
Тцркмянистан вя Юзбякистан) 32 няфяр намизядлик диссертасийасы 
мцдафия етмишдир. Щазырда онлардан 8-i  елмляр доктору вя 
профессордурлар. Проф. Й.Ъ.Мяммядов keçmiş советляр бирлийинин бир 
чох шящярляриндя 60-дан чох намизядлик вя докторлуг дис-
сертасийаларына опонентлик етмишдир. О, dünyanın bir çox ölkələrində 
keçirilən Бейнялхалг конгрес вя конфрансларда Азярбайъан 
рийазиййат мяктябини ləyaqətlə тямсил етмиш, ССРИ-нин Али Тящсил 
Назирлийинин няздиндяки Елми Методик Şuranın  Rийазиййат Бюлмяси 
Rяйасят щейятинин цзвц olmuşdur. Проф. Й.Ъ.Мяммядов bir çox 
nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara, o cümlədən “Академик Вавилов” 
медалына, “Дружба народов” ордениnə layiq görülmüş, АБШ-ын 
Миннеаполис шящяринин “Фяхри вятяндашы” сечмишdir. Böyük 
xidmətlərinə görə 1980-ci ildə ona “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı 
verilmiş, 1983-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. 

Azərbaycan riyaziyyat elminin inkişafında böyük xidmətləri 
olmuş  Проф. Йəhya Мяммядов 2000-ci il yanvarın 26-da ömrünün 
çiçəklənən dövründə dünyasını dəyişməsinə baxmayaraq, görkəmli 
alim, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik insan, elm və təhsil 
təşkilatçısı kimi tanıyanların qəlbində bu gün də yaşayır. 85 illik 
yubileyi münasibətilə elmi konfransın keçirilməsi onun parlaq 
xatirəsinə alimlərin, ziyalıların ehtiramının daha bir göstəricidir. 

 
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, 

akademik Abel Məhərrəmov 

 
 


