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Hеydər Əliyеvin irsi Аzərbаycаn döv-
lətçiliyinin yаrаnmаsı, qоrunmаsı və inkişаf 
еtdirilməsinin əsаsıdır. Bu irs siyаsi tаriх, 
аzərbаycаnçılıq, vətəndаşlıq, dövlət qurucu-
luğu dərsliyidir. Bu irs zаmаnın sifаrişidir, 
хаlqın tаriхidir, sаlnаməsidir. Аzərbаycаnın 
dövlətçilik tаriхində müstəsnа хidmətləri 
оlаn, idеyаlаrı, idаrəçilik təcrübəsi bu günə, 
sаbаhа bələdçilik еdən ümummilli lidеr 
Hеydər Əliyеv irsi о qədər zəngin, mənаlı və 
dəyərlidir ki, hələ bir nеçə оn illər bundаn 
sоnrа dа nəsillər bu vаrislik хəzinəsindən 
istifаdə еdəcəklər. Hеydər Əliyеvin cəmiy-
yətin iqtisаdi, siyаsi, sоsiаl, mədəni sаhələri-
nin ən müхtəlif аspеktlərini əhаtə еdən gеniş 
diаpаzоnlu və örnək оlаsı fəаliyyəti, müаsir 
dövrün ən аktuаl prоblеmlərinə yаrаdı-
cı münаsibəti оnu milli lidеrdən, rəhbər və 
siyаsi хаdimdən bəşəri idеyаlаrın cаrçısınа, 
ümumbəşəri dəyərləri dаim zənginləşdirən 

hikmət və söz sаhibinə çеvirmişdir. Аzər-
bаycаnın Hеydər Əliyеv dövrü tаriхin ən 
şərəfl i, ən şаnlı səhifəsi hеsаb еdilməyə lа-
yiqdir. Hеydər Əliyеvin Azərbaycan еlminə, 
tаriхinə, dilinə, milli idеоlоgiyаyа, sоykö-
künə həsr еdilmiş dərin məzmunlu əsərləri, 
idеyа və fi kirləri еlm və mədəniyyətin bü-
tün sаhələrin də аpаrılаn еlmi аrаşdırmаlа-
rın mеtоdоlоji əsаsıdır. Ona görə də Heydər 
Əliyev irsinə dair ədəbiyyatın tipologiya-
sının öyrənilməsi tədqiqat işlərinin obyek-
tinə çevrilir. Bu tədqiqat işində də görkəmli 
siyasi xadimin irsinin tipoloji təhlili aparıl-
mışdır. Qeyd edək ki, bilik sahələri üzrə təs-
nifat ədəbiyyatla müvafi q elm və texnika 
sahəsini müəyyənləşdirməyə imkan verdiyi 
kimi, kitabların tiplərə bölünməsi də kitab-
ları məqsəd istiqaməti üzrə təsnifl əşdirməyə 
imkan verir. 

Məqsəd və oxucu təyinatından, yerinə 
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yetirdiyi funksiyadan, məlumatın həcmi və 
xarakterindən, nəşrin məzmunundan, tərti-
bat və  nəşrin formasından və s. asılı olaraq 
kitab növündə olan nəşrlər tiplərə bölünür. 
Kitabın aşağıdakı tipləri vardır: 

1. Elmi ədəbiyyat və yaxud elmi kitablar; 
2. Bütün təlim növləri üzrə tədris ədə-

biyyatı və yaxud tədris kitabları; 
3. İstehsalat və təlimat ədəbiyyatı və 

yaxud istehsalat və məlumat kitabları; 
4. Soraq-məlumat ədəbiyyatı; 
5. Rəsmi sənəd ədəbiyyatı; 
6. Elmi-kütləvi ədəbiyyat (1, s. 292).
Bu kitab tiplərindən hər birinin öz oxu-

cusu vardır. Başqa sözlə kitabın məqsəd və 
oxucu təyinatı hər bir kitab tipinin öz oxu-
cusunu formalaşdırır, inkişaf etdirir, onların 
sorğu və tələbatlarını ödəməyə istiqamətlən-
dirir. 

Kitab tiplərindən birincisi elmi ədəbiy-
yatdır. Elmi ədəbiyyat tarixən ilkin yaranan 
kitab tipidir. Kitabın bütün başqa tiplərinin 
mövzusu, məzmunu, səviyyəsi və xarakteri 
elmi ədəbiyyatın vəziyyəti ilə müəyyənləşir. 
Elmi ədəbiyyatın böyük əksəriyyəti görkəm-
li alimlərin əsərləri külliyatı, çoxcildli əsər-
lər, seçilmiş əsərlər, ayrı-ayrı əsərlər, məc-
muələr şəklində çapdan buraxılır. 

Əsərlər külliyatı, seçilmiş əsərlər aka-
demik nəşrlər şəklində hazırlanır və çap-
dan buraxılır. Onu da qeyd etməliyik ki, bu 
mürəkkəb quruluşa malik olan külliyatlar-
da, yəni seçilmiş əsərlərdə, xüsusilə akade-
mik nəşrlərdə yazıçının, şairin, alimin bütün 
ədəbi və elmi irsi, hətt a əsərlərinin variant-
ları, müxtəlif mövzulu məktubları və s. öz 
əksini tapır (1, s.367). 

Heydər Əliyev irsinə dair ədəbiyyatın 
tipoloji təhlili zamanı Heydər Əliyev ir-
sinə dair qarşıya çıxan akademik nəşrlərə 
“Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyi daxil-
dir. Nəşrin burаxılışınа məsul Prеzidеnt 
Аdministrаsiyаsının rəhbəri, аkаdеmik Rа-
miz Mеhdiyеvdir. Ümumilikdə 46 kitаbdаn 
ibаrət оlаn çoxcildlikdə Ulu Öndərin Аzər-
bаycаnın ölkədаxili siyаsətinə, bеynəlxаlq 
əlаqələrinə və münаsibətlərinə dаir çıxışlаrı, 

nitqləri, Аzərbаycаnа gələn müxtəlif döv-
lətlərin bаşçılаrı, digər dövlət və hökumət 
nümаyəndələri, bеynəlxаlq təşkilаtlаrın rəh-
bərləri, ictimаi-siyаsi xаdimlərlə görüşləri, 
dərin məzmunlu söhbətləri, аpаrdığı dаnı-
şıqlаr öz əksini tаpmışdır. 

Heydər Əliyev irsinə dair ədəbiyyatın 
tipoloji təhlili zamanı ulu öndərin müxtəlif 
elm sahələrində fəaliyyəti ilə bağlı monoq-
rafi yalar meydana çıxır ki, bu da ədəbiyyatın 
tipoloji təhlili ilə yanaşı mövzu baxımından 
təhlilini, yəni tematik-tipoloji təhlilini labüd-
ləşdirir. 

Böyük nəzəri-siyasi və əməli əhəmiy-
yətə malik olan Heydər Əliyevin dövlətçi-
lik fəaliyyətinin elmi əsaslarla öyrənilməsi, 
Azərbaycan xalqının siyasi irsinin araşdırıl-
ması baxımından tarix elmləri doktoru İradə 
Hüseynovanın “Müstəqil Azərbaycan döv-
lətinin qurucusu” adlı monoqrafi yası qarşı-
ya qoyulan məsələlərin yüksək elmi-nəzəri 
səviyyədə həlli cəhətdən diqqəti cəlb edir. 
Bundan əlavə müəllif tərəfi ndən Heydər 
Əliyevə həsr olunan və 2002-ci ildə nəşr 
olunmuş “Dövlətçilik naminə” və 2003-cü 
ildə nəşr olunmuş “Müstəqilliyimizin təmi-
natçısı” adlı kitablar nəşr olunmuşdur. İradə 
Hüseynova “Müstəqil Azərbaycan dövləti-
nin yaranması və möhkəmləndirilməsində 
Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda doktor-
luq dissertasiyasını müdafi ə etmiş ilk tarixçi 
alimdir (8, s.7). 

Ədəbiyyatın tematik-tipoloji təhlili za-
manı Heydər Əliyev nəzəri-siyasi irsinin 
öyrənilməsi aspektində Z.Adıgözəlovun 
“Azərbaycan Respublikasının Avropa İtt ifaqı 
ölkələri ilə siyasi əlaqələri: 1991-2006” adlı 
monoqrafi yası meydana çıxır. Monoqrafi ya-
nın elmi redaktoru Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi, tarix elmləri doktoru, professor 
Əli Həsənovdur. Kitab Azərbaycan Respub-
likasının Avropa ölkələri ilə 1991-2006-cı 
illəri əhatə edən ikitərəfl i və bərabərhüquq-
lu siyasi əlaqələrinin qurulması və inkişafı 
məsələlərinə həsr edilib. 

Bu tip monoqrafi yalardan biri də tarix 
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elmlər doktoru, professor Musa Qasımlının 
2015-ci ildə “Mütərcim” nəşriyyatında çap 
olunmuş “Azərbaycan Respublikasının xari-
ci siyasəti: 1991-2003”adlı monoqrafi yasıdır. 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazir-
liyinin qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası-
nın diplomatiya tarixi” seriyasından hazırla-
nan və iki hissədən ibarət olan monoqrafi ya 
1991-2003-cü illərin xarici siyasətini əhatə 
edir. 

Heydər Əliyev nəzəri–siyasi irsinin öy-
rənilməsi prizmasından tematik-tipoloji 
təhlil zamanı İ.Hacıyevin “Heydər Əliyev 
siyasəti: tarixdə və günümüzdə”, F.Ağamir-
zəyevin “Dönüşdən qurtuluşa”, R.Xəlilovun 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya mü-
nasibətləri: siyasətdən mədəniyyətədək”, 
H.O         r    u     c    ovun “Heydər Əliyev və Azər-
baycanda milli siyasət”, H.Babaoğlunun 
“Azərbaycan Respublikasının müasir dün-
ya siyasətində yeri və rolu”, A.Hacıyevin 
“Böyük siyasətin uğurlu davamı”, H.Oru-
covun “Heydər Əliyev və Azərbaycanda 
milli siyasət”, S.Xəlilovun “Lider. Dövlət. 
Cəmiyyət”, V.Abdullayevin “O, böyük si-
yasətə hazırdır”, Y.Ma hmudovun “Azərbay-
can dövlətçiliyinin xilaskarı”, İ.İsmayılovun 
“Azərbaycanın XX əsrdə dövlətçilik siyasə-
ti məsələləri“, Ə.Xankişiyevin “Prezident 
Heydər Əliyev və onun siyasət məktəbi”, R.
Hacıyevin “Azərbaycan gəncliyinin himayə-
darı: Heydər Əliyevin gənclər siyasəti: 1993-
2003-cü illər”, R.Əhmədlinin “Azərbaycan 
dövlətçilik fəlsəfəsinə dair”, S.Qəndilovun 
“Dövlətçilik təfəkkürü, idarəçilik məharəti”, 
“Heydər Əliyev müasir Azərbaycan parla-
mentinin banisidir“, M.Musayevin “Heydər 
Əliyevin qayıdışı parlamentdə”, V.Mirzənin 
“Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı”, 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan parlamen-
ti”, A.Mirzəzadənin “Azərbaycan Respubli-
kasında çoxpartiyalı sistemin formalaşma-
sı xüsusiyyətləri”, M.Həsənovun “Heydər 
Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyində qadın 
məsələsi” və s. monoqrafi yaların mövcud ol-
duğu aşkara çıxır. 

Ölkənin inkişafının elmi-nəzəri cəhətdən 

əsaslandırılması nöqteyi-nəzərdən akade-
mik Ramiz Mehdiyevin qələmə aldığı “Azər-
baycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi” 
(2001), “XXI əsrdə milli dövlətçilik: demok-
ratik inkişaf və müxalifət” (2003), “Azərbay-
can: qloballaşma dövrünün tələbləri” (2005), 
“Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar” 
(2006), “Demokratiya yolunda: irs haqqında 
düşünərkən” (2007) kimi əsərləri önəmlidir. 
Bundan əlavə “Azərbaycan” qəzeti Azər-
baycanın tarixinə özünəməxsus elmi-fəlsə-
fi  baxış olan əsaslı əsərlərin cəmiyyət üçün 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onların kitab 
halında nəşrini həyata keçirmişdir. “Azər-
baycanın özü qədər əbədi” silsiləsindən 
qəzetin nəşr etdirdiyi “Heydər Əliyev dün-
yanın gözü ilə”, “Heydər Əliyev mənim hə-
yatımda”, “Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan 
ideyalar” kitabları ulu öndərə həsr olunmuş-
dur. Bu kitablardan “Vətəndaş cəmiyyətinə 
yol açan ideyalar” kitabında akademik Ra-
miz Mehdiyevin qələmə aldığı ümummilli 
liderin irsi haqqında əsərləri toplanmışdır.

“Azərbaycan” qəzetinin “Azərbaycanın 
özü qədər əbədi” silsiləsindən nəşr etdirdi-
yi “Oskar” nəşriyyat-poliqrafi ya mərkəzinin 
mətbəəsində nəfi s tərtibatda çap olunmuş IV 
və V kitablar “Yeni siyasət: inkişafa doğru” 
adlanır. İkicildlik məcmuədə akademik Ra-
miz Mehdiyevin müəllifi  olduğu  və Azər-
baycan qəzetində dərc olunmuş əsərləri, ha-
belə bu əsərlərlə bağlı rəylər toplanmışdır. 
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rəbiyyət 
Aslanova tərəfi ndən ön söz yazılan nəşr  
“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Bəx-
tiyar Sadıqov tərəfi ndən tərtib edilmişdir. 
Məcmuələrdə Heydər Əliyev irsinin milli 
inkişaf konsepsiyasına çevrilməsi və bu kon-
sepsiyanın Prezident İlham Əliyev tərəfi n-
dən davam etdirilməsi əsaslandırılmışdır. 
Görkəmli elm xadimlərinin rəylərində isə 
Azərbaycanın intibah mərhələsi məhz bu tə-
dqiqatlar çərçivəsində təhlil edilmişdir. 

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin 
elmi əsaslarla öyrənilməsi baxımından ədə-
biyyatın tipoloji təhlili zamanı dərsliklər və 
dərs vəsaitləri diqqəti cəlb edir ki, kitabxa-
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na fondlarında H.Babaoğlunun “Heydər 
Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri” 
adlı dərslikdə  Azərbaycan Respublikası 
müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə baş 
verən proseslər, onların siyasi-analitik təh-
lili, müstəqil dövlət quruculuğu prosesində 
təcrübəli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 
müstəsna xidmətləri baş verən tarixi pro-
seslərin fonunda öyrənilir və müasir Qərb 
siyasi elmində mövcud olan elmi-nəzəri is-
tiqamətlərlə əlaqələndirilir. Kitabda 22 illik 
müstəqillik tarixinin nailiyyətlərinin siyasi, 
ideoloji, sosial, iqtisadi və hüquqi nöqte-
yi-nəzərdən sistemli və kompleks analitik 
təhlili səciyyəsi daşıyır (2, s.15).

Ümummilli lider Heydər Əliyevin zən-
gin elmi, mədəni irsində dil problemləri xü-
susi yer tutur. Azərbaycan dilçilərinin bir 
çoxu bu irsə müraciət etmiş və müxtəlif sə-
viyyələrdə əsərlər yazaraq çap etdirmişlər. 
Bu istiqamətdə Salatın Əhmədovanın “Hey-
dər Əliyev və ədəbi tarixi proses” monoqra-
fi yası fi lologiya elminin inkişafında Heydər 
Əliyev irsinin rolunu öyrənməyə təminat ve-
rir. Monoqrafi ya Ulu öndər Heydər Əliyevin 
90 illiyinə ithaf olunmuşdur. 2013-cü ildə 
nəşr olunan monoqrafi yanın elmi redaktoru 
fi lologiya elmləri doktoru, professor Teymur 
Kərimli, rəyçi isə fi lologiya elmləri dokto-
ru, professor Nizaməddin Şəmsizadədir. 
Monoqrafi ya ulu öndərin ədəbi-nəzəri ir-
sinə həsr olunub. Həmçinin müəllifi n «Hey-
dər Əliyevin dil siyasəti» əsəri bu sahədə 
müstəqil tədqiqat aparmış və orijinal əsər 
yazmışdır. Müəllif əsərin «Giriş» hissəsində 
yanaşma prinsipinə və əhatə dairəsinə görə 
dil siyasətində üç cəhəti qeyd edir: 1) aktiv 
və passiv, 2) humanist və mürtəce, 3) qlobal, 
regional və milli (6, s.4). Monoqrafi ya 2008-ci 
ildə «MBM» nəşriyyatında çapdan çıxmışdır 
(6, s.3). Heydər Əliyev irsində dil məsələlə-
rinin öyrənilməsi baxımından önəmli olan 
monoqrafi yalardan biri də Nizami Xudi-
yevin “Heydər Əliyev və Azərbaycan dili” 
monoqrafi yasıdır. Eyni zamanda müəllifi n 
seçilmiş əsərlərinin VII və IX cildləri Hey-
dər Əliyev irsinin öyrənilməsi aspektindən 

önəmlidir. 
Heydər Əliyev irsində dil məsələlərinin 

öyrənilməsinə xidmət edən monoqrafi yalar-
dan biri də Vilayət Əliyevin “Heydər Əliye-
vin dil siyasəti” adlı monoqrafi yasıdır. 2003-
cü ildə nəşr olunan monoqrafi yanın elmi 
redaktoru professor Nizami Cəfərovdur. 
Monoqrafi yaya professor Yusif Seyidov və 
professor Müseyib Məmmədov rəy vermiş-
dir. 

Görkəmli siyasətçinin irsində ictimai 
elmlərin tərkibinə daxil olan “Heydər Əli-
yev və Azərbaycan ədəbiyyatı” monoqra-
fi yası Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu 
tərəfi ndən nəşr edilmişdir. “Şərq-Qərb” nəş-
riyyatında nəfi s tərtibatda işıq üzü görən 
kitabda müasir Azərbaycan dövlətinin bani-
si, ümummilli lider Heydər Əliyevin ömür 
yoluna, ictimai-siyasi fəaliyyətinə müxtəsər 
nəzər salınmışdır. Monoqrafi yada Ulu ön-
dərin milli ədəbiyyatla bağlı fi kir və müla-
hizələri təhlil edilmiş, folklorun və klassik 
ədəbi irsin tədqiqinə, nəşrinə, təbliğinə qay-
ğısından söz açılmış, mədəniyyət sahəsində 
müdrik siyasətinin mahiyyəti diqqətə çatdı-
rılmışdır (7, s.2). 

Heydər Əliyev irsində dil məsələləri, 
ədəbiyyat məsələləri və eyni zamanda Hey-
dər Əliyevin dilçi və ədəbiyyatşünas alim-
lərə, Azərbaycanın görkəmli yazıçı və şair-
lərinə münasibətinin öyrənilməsi və Heydər 
Əliyev ideologiyasının eyni istiqamətdə tət-
biqinin öyrənilməsi baxımından xeyli say-
da monoqrafi ya qələmə alınmışdır. Bu kimi 
monoqrafi yalara fi lologiya elmləri doktoru 
G.Babaxanlının “Heydər Əliyev və Hüseyn 
Cavid”, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru   
N. Za m      anovun “Heydər Əliyev və Azər-
baycan nitq mədəniyyəti”, professor 
T.Novruzovun Heydər Əliyev və ədəbiyyat 
məsələləri”, R.Qasımovun “Azərbaycan ədə-
biyyatında milli düşüncə konsepsiyası və 
Azərbaycançılıq ideologiyası”, “Folklor və 
dövlətçilik düşüncəsi”, B.Xəlilovun “Azər-
baycan dili: milli varlığımız, mənəvi sərvə-
timiz “, K.İ.Əliyevin Heydər Əliyev irsi və 
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Azərbaycan folklorşünaslığının aktual prob-
lemləri”,  A.Sadıqlının “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan dili”, həmin müəllifi n “Heydər 
Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı” kimi mo-
noqrafi yalar daxildir.  

Heydər Əliyev irsində dil və ədəbiyyat 
məsələləri təkcə monoqrafi yaların deyil, 
həm də ayrı-ayrı konfrans materiallarının, 
dərslik və dərs vəsaitlərinin və məcmuələ-
rin mövzusuna çevrilir. Bu istiqamətdə ki-
tabxana fondlarında toplanmış məcmuəyə 
professor Himalay Qasımovun “Ədəbiyyat-
şünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə 
müstəvisində” məqalələr məcmuəsini misal 
göstərmək olar. Məcmuədə Heydər Əliyev 
irsində ədəbiyyata münasibət məsələlərinə 
həsr olunmuş məqalələr toplanmışdır. 

Ədəbiyyatın tematik-tipoloji təhlili za-
manı Heydər Əliyev irsində Azərbaycan 
tarixi və mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyər-
lərinin öyrənilməsi məsələlərini əks etdirən 
monoqrafi yalar, dərslik və dərs vəsaitlərinin 
ədəbiyyatın əsas hissəsini təşkil etdiyini gör-
mək mümkündür.

Heydər Əliyev irsi ən qədim dövrlər-
dən başlayaraq bu günədək tarixin ayrı-ayrı 
problemlərinə cavab tapmaq üçün qiymət-
li xəzinədir. Müasir dövrdə Heydər Əliyev 
irsində Azərbaycan tarixi konsepsiyasının 
dərindən araşdırılmasına ehtiyac var. Onun 
azərbaycançılıq məfk urəsinin kökündə 
xalqımızın milli-mənəvi birliyinin qorun-
ması, soykökünə bağlılıq prinsipi ilə zəngin 
mədəni irsimizin fəxarətlə təbliği dururdu 
(9, s. 147). Bu baxımdan kitabxana fondların-
da Leyla Hüseynovanın “Heydər Əliyev ir-
sində Azərbaycan tarixi məsələləri” monoq-
rafi yası önəmli yer tutur. Monoqrafi yanın 
birinci fəsli Heydər Əliyev irsində ən qədim 
dövr və orta əsrlər tarixi məsələlərinə, ikin-
ci fəsli yeni tarix, üçüncü fəsli ən yeni tarix 
məsələlərinə həsr edilmişdir (9, s.215).

Bundan əlavə Ə.Cabbarlı tərəfi ndən 
“Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələlə-
ri” adlı tədqiqat aparılmışdır. Burada Azər-
baycan xalqının ümummmilli lideri Heydər 
Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri araşdı-

rılmışdır. 1969-2003-cü illərdə Naxçıvanla 
bağlı qəbul edilən tarixi qərarlar, həyata ke-
çirilən tədbirlər, habelə ölkəmizin daxili və 
xarici siyasətinin mövzuya dair aspektləri 
hərtərəfl i şəkildə öyrənilmişdir (3, s.9).

Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi, 
mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərlərin öyrə-
nilməsi istiqamətində aparılmış tədqiqatlar 
iri sənəd kütləsinin formalaşmasına səbəb 
olmuşdur ki, ədəbiyyatın bu istiqamətdə təh-
lili “Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-
2003”, “Azərbaycan Respublikasının tarixi: 
1991-2016”, “Azərbaycan Respublikasının 
tarixi: 1991-2016”, “Azərbaycan Respublikası-
nın tarixi: 2003-2016 “, Q.Hacıyevin “Heydər 
Əliyevin Dağlıq Qarabağa erməni iddialarına 
qarşı mübarizəsi”,  “30 tarixi səfər: Azərbay-
can xalqının ümummilli lideri Heydər Əli-
yevin rəsmi və dövlət səfərləri: 1993-2003”, 
Ə.Qasımovun “Heydər Əliyev və Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının inkisaf tarixi: 1969-
2003-cü illər”, N.Cəfərovun  “Azərbaycan 
xalqının tarixi və ya «tərcümeyi-hal»ı”, İ.Əli-
yevin “Qafqazda imperiyalar və ermənilərin 
Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi”, İ.İbra-
himovun “Vətən düşüncələri: tarixin olayla-
rında”, A.Səmədovun “Azərbaycanın qurtu-
luş tarixi”, “Heydər Əliyev mədəni irsimizin 
keşiyində”, Q. Əliyevanın “Heydər Əliyev 
və müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiya-
sı”,T.Əfəndiyevin “Heydər Əliyev irsində 
milli-mənəvi dəyərlərimiz”, N.Abbasovun 
“Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs”, İ.Ha-
cıyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədə-
ni inkişafı: 1991-2011-ci illər”, M.Yusifovun 
“Azərbaycançılıq”, İ.İsmayılovun “Dünyanın 
türk-müsəlman dövlətlərinin mədəni əlaqələ-
rinin genişlənməsi”, Ə. Axundovun “Xalqın 
azadlığı uğrunda mübarizə Heydər Əliyevin 
həyat amalı idi: Naxçıvan dövrü haqqında 
xatirələr”, Ə.Qasımovun “Heydər Əliyevin 
inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Res-
publikası: XX əsrin 70-80-ci illəri”, R.Quliye-
vin “Təsviri sənətdə insan dünyası”, Ə.Qoca-
yevin “Tarixi şəxsiyyətlər”, A.Kazımzadənin 
“Heydər Əliyev və kinematoqraf”, Əl-Fəlah 
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və Adil Abdullanın “Heydər Əliyev və milli 
mənəvi dəyərlər”, M.Qasımlı “Heydər Əli-
yev - istiqlala gedən yol: 1969-1987-ci illər”, 
A.Xələfov “Heydər Əliyev və Azərbaycanda 
kitabxana işi”,   M.Əlizadə “Milli müdrikliyin 
Heydər Əliyev zirvəsi”, N.Əliyevin “Heydər 
Əliyev və Bakının memarlığı”, H.Hüseynov 
“Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixi, İlham 
Əliyev bu tarixin davamıdır”, Q.Bayramovun 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan tarix elmi”, 
A.Qasımovun “Taleyi tarixə dönən şəxsiy-
yət: Azərbaycan əsrlərin qovşağında: tarix 
və reallıqlar”, A.Ülvinin “Ədəbiyyat ömrü 
yaşayan əbədiyyat memarı”, Y.Mahmudo-
vun “Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev 
şəxsiyyəti”, N.Cəfərovun “Azərbaycanşü-
naslığa giriş”, X.Quliyevanın “Heydər Əli-
yev və mənəvi-estetik dəyərlər”, R.Əliyevin 
“Heydər Əliyev, din və mənəvi dəyərlər”, 
S.Hüseynovun “Azərbaycanda dini tolerant-
lıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik”, N.Məm-
mədovun “Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi: XX 
əsrin 20-90-cı illəri” adlı monoqrafi yalar mey-
dana çıxarılmışdır. 

Heydər Əliyev irsində Azərbaycan elmi 
məsələlərinə dair “Heydər Əliyev. Azərbay-
can elminin keşiyində” adlı iki cildlik məc-
muələrə qələmə alınmışdır. Məcmuənin bi-
rinci cildində Ulu Öndərin hakimiyyətinin 
birinci dövründə Azərbaycan elminə, o cüm-
lədən Milli Elmlər Akademiyasının inkişafı-
na göstərdiyi qayğı əksini tapmışdır. Məc-
muənin bu cildinə Azərbaycan Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitə (MK) bürosunun 
materialları, MK plenumları və partiya qu-
rultaylarının qərarlarından çıxarışlar, Hey-
dər Əliyevin elmin inkişafına həsr olunmuş 
çıxışları, ayrı-ayrı vaxtlarda verdiyi tövsiyə 
və göstərişlər daxil edilmişdir. Məcmuənin 
ikinci cildinə dahi şəxsiyyətin müstəqillik 
dövründə Azərbaycan elminin inkişaf etdi-
rilməsi məqsədilə verdiyi sərəncamlar, qə-
bul etdiyi qərarlar, onun alimlərlə görüşləri 
zamanı etdiyi çıxışlar, görkəmli alimlərin ali 
dövlət orden və medalları ilə təltif olunması 
barədə verdiyi fərmanlar, təbrik məktubları, 

yubiley mərasimlərindəki çıxışları və digər 
materiallar daxil edilmişdir (4, s.2, 5, s.2).

Bütün bu qeyd olunanlardan belə nəti-
cəyə gəlmək olar ki, Heydər Əliyev irsinə 
dair bütün kitablar ictimai-humanitar elmlər 
bölməsi altında qruplaşdırılır. Lakin bu belə 
deyil. Çünki bu istiqamətdə aparılan təhlil 
zamanı təbiət elmlərinə dair F.Sadıqovun 
“Heydər Əliyev və Azərbaycanın kimya sə-
nayesi” adlı monoqrafi yası, H.Babayevanın 
“Ekologiya və müasir hidrosfer” adlı mo-
noqrafi yası, tibb elmlərinə dair Ə.İnsanovun 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan səhiyyəsi” 
adlı monoqrafi yası, kənd təsərrüfatı elmlə-
rinə dair İ.Əliyevin “Heydər Əliyev və Azər-
baycanın kənd təsərrüfatı” adlı monoqrafi -
yası meydana çıxır. 

Heydər Əliyev irsində texnika və texni-
ka elmlərinə dair ədəbiyyata isə Azərbaycan 
Respublikası Rabitə və İnformasiya texno-
logiyaları Nazirliyi tərəfi ndən hazırlanan 
“Heydər Əliyev və informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyaları siyasəti” adlı vəsaiti 
misal göstərmək olar. 

Heydər Əliyevin neft strategiyasına dair 
xeyli sayda monoqrafi ya da mövcuddur ki, 
bu monoqrafi yalara M.Atakişiyevin “Azər-
baycanın yeni neft siyasəti və iqtisadi yük-
şəliş”, Y.Camalovun “Heydər Əliyevin neft 
strategiyası davam edir”, “İqtisadiyyat və 
neft: Heydər Əliyevin yeni neft strategi-yası-
nın reallaşmasında İlham Əliyevin xidmətlə-
ri”, “Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın 
neft emalı sənayesinin banisidir”, iki hissəli 
“Heydər Əliyevin neft strategiyası”, “Hey-
dər Əliyevin yeni neft strategiyası “, “Hey-
dər Əliyev Azərbaycanın müasir neft emalı 
sənayesinin yaradıcısıdır “, M.Əhmədovun 
“Azərbaycan: yeni neft erası və beynəlxalq 
siyasət” adlı monoqrafi yalar daxildir. 

Tarixilik baxımından ölkədə kitabın nəşr 
tiplərindən söhbət gedərkən ilk növbədə bə-
dii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq üzrə ki-
tabın nəşr tiplərinin yarandığını və inkişaf 
etdiyi qeyd etmək olar (1, s. 355).

Kitabxana fondlarında toplanan bədii 
ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq üzrə nərş-
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lərə ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr 
olunmuş povest və poemaları misal göstər-
mək olar. 

Ədəbiyyatın tipoloji təhlili zamanı Ulu 
Öndərə həsr olunmuş Eldar Əliyevin “Sön-
məz günəş” 5 cildlik, Eyvaz Ələddinin “Xi-
laskar”, Mərkəz Qacarın “Xilaskar”, Abdulla 
Qurbaninin “Millətin oyaq gecəsi”, Aydın İs-
mayılovun “Səadət günəşi” poemaları, Akif 

Əlinin “Əsil İnsan haqqında povest” povesti 
mövcuddur.

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, Heydər 
Əliyev illər boyu öz yüksək erudisiyası, zən-
gin bilik ehtiyatı, heyrətamiz təhlil qabiliy-
yəti, hər bir mövzuya yaradıcı münasibətilə 
qarşısında çıxış etdiyi auditoriyanı məhz 
həmin sahə üzrə ixtisaslaşması həqiqətinə 
inandıra bilmişdir. 
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Мехпара Гусейнзаде

Типология литературы по наследие Гейдара Алиева

Резюме

В статье анализируется литература о наследии Гейдара Алиева. Создана типология 
наследия Гейдара Алиева в соответствии с целью читателя. Во время типологического 
анализа литературы о наследии Гейдара Алиева к изучению был вовлечен монографии, 
учебники и учебное пособие связанные с деятельностью великого лидера в различных 
областях науки. 
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Mehpara Huseynzade

Typology of lıterature on the herıtage of Heydar Alıyev

Summary

The article analyzes the literature on the heritage of Heydar Aliyev. A typology of Hey-
dar Aliyev’s heritage has been created in accordance with the reader’s goal. During the ty-
pological analysis of literature on the heritage of Heydar Aliyev were involved to the study 
monographs, textbooks and a manual related to the activities of the great leader in various 
fi elds of science.
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