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«DƏDƏ QORQUD» DASTANLARI VƏ MÜASİR AZƏRBAY- 
CAN ƏDƏBİYYATI PROBLEMİNİN TƏDQİQİNDƏ 

«FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT» 
MÜNASİBƏTLƏR MODELİ 

XÜLASƏ
«Dodo Qorqud» dastanlarınm müasir Azərbaycan odəbiyyatına tə'siri mövzusunun 

tədqiqi problemə ilk növbədə «folklor və yazdı ədəbiyyat» aspektində yanaşma tələb 
edir. Bu, çox mühüm yanaşmadır vo onun nəzərə almması son dərəcə vacibdir. «Dədə 
Oorqud kitabı» bütün hallarda folklor abidəsidir. Folklor abidəsinin bütün quruluş ele-

.......... . ......., ....... w ,.; .süjet, m
ifadələr sistemi və s.) istisnasız şəkildə folklor poetikasmın qanunauğunluqlarmätabedir 
və heç bir halda ondan qırağa çıxmır. Folklor mətninin poetikası ilə yazıİı ədəbiyyatm 
poetikası biri-biri ilə qırılmaz şəkildə bağlı olduğu kimi, onların arasında kəskin fərqlər 
də vardır.

Açar sözlər: «Dədə Qorqud» dastanları, miiasir Azərbaycan ədəbiyyatı, folklor və 
yazılı ədəbiyyat

DASTANS OF “DADA GORGLD” AND RELATIONSHIP 
MODEL OF “ FOLKLORE -  WRITTEN LITERATURE” IN 

RESEARCH OF MODERN AZERBAIJAN LITERATURE
SUMMARY

Researches of influence of dastan “The Book of Dede Korgud” on modem Azer
baijan literature it is necessary to carry out in “written literature and folklore” way. It is 
very important approach and this one must be taken to attention. “The book of Dede 
Korgud” is monument of folklore in any way. All elements of folklore monument (the
me, content, form, image, subject, motive, episode, artistic language, its imagery system 
and e.t.c.) without exception submit for regularity of folklore poetry. In the same time, 
an interconnection of folklore text poetry and written literature one there is some sharp 
difference between them.

Key words: dastan “The book of Dede Korgud”, moder Azerbaijan literature, writ
ten literature and folklore

Д АСТАНЫ «ДЕДЕ КОРГ УД» И МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ 
« ФОЛ ЬК Л О P-Iİ И СЬМ ЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 

ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

РЕЗЮ МЕ
Исследование влияния дастана «Книга Деде Коркуда» на современную 

литературу Азербайджана необходимо проводить в первую очередь в аспекте « 
письменной литературы и фольклора». Это очень важный подход и его необ
ходимо принять во внимание. «Книга Деде Коркуда» во всех смыслах памятник 
фольклора Все составные элементы фольклорного памятника (тема, содержание,



форма, образ, сюжет, мотив, эпизод, художественный язык, его система отображе
ния и выражения и т.д.) без исключения подчиняются закономерностям фольклор
ной поэзии, не выходя за их рамки. Наряду с тесной взаимосвязью между поэтикой 
фольклорного текста и поэтикой письменной литературы, между ними сущес
твуют и резкие различия.

Ключевые слова: «Книга Деде Коркуда», современная Азербайджанская ли
тература, фольклор и письменная литература

«Dədə Qorqud» dastanları və müasir Azərbaycan ədəbiyvatı» elmi 
problem kimi zəngin шэгшипа malik mürəkkəb məsələdir. İlk baxışdan 
yalnız zəhmət və diqqət tələb edən mövzu kimi çox sadə görünür. Doğru- 
dan da, «Dədə Qorqud kitabı» eposunun XX əsrdə Azərbaycanın müasir 
milli həyatına konkret daxil olma dövrü var. Həmin dövrdən (XX əsrin 
birinci yarısından) başlayaraq abidə ilə maraqlanan yazıçı və şairbrimiz 
bu mövzuda uzım onilliklər boyu bədii əsərlər yazmışlar. Həmin əsərlər, 
onlarm müəllifbri, bütövlükdə ədəbi proses göz qabağındadır və bu an- 
lamda «Dədə Qorqud kitabı» dastanlarının müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 
ib  əlaqələrinin araşdırılması, bir növ, bütün konturlan ilə görünən prob- 
lemdir. Lakin bu, yalnız ilk baxışda belədir. «Dədə Qorqud kitabı» das- 
tanları və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı» problemini yalnız «görünən 
faktura» əsasında həll etməyə çalışmaq, yəni eposun təkcə mövzu, ideya, 
obraz, süjet, motivlərindən və s. müasir milli ədəbi düşüncədə necə ısti- 
fadə olunduğunu araşdırmaq, əslində, bu problemin mahiyyətindən uzaq 
düşmək, yaxşı halda onu zahiri cəhətdən öyrənmək deməkdir. Gerçək- 
likdə iso «Dədə Qorqud» dastanları və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı» bir 
elmi problem kimi zaman və məkan sərhədləri təkcə XX əsrin birinci 
yarısından günümüzə qədərki dövrü (ədəbi zamanı) və onun ədəbiyyatını 
(ədobi məkanı) yox, Azərbaycan ədəbi-estetik düşüncəsinin bütün tarixi- 
ni əhatə edən qlobal konturlara malik məsəbdir. Burada məsəbnin biri- 
birinə bağlı, biri-digərində ayrılıqda təsəvvür olunmayan iki aspekti var:

1. «Dədə Qorqud kitabı» və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı;
2. «Dədə Qorqud kitabı» və Azərbaycan ədəbi-estetik düşüncə tarixi.
«Dədə Qorqud kitabı» dastanlarmm müasir Azərbaycan ədəbiyyatına

tə'siri məsəbsini tarixi aspektdə götürmədən problemin dərinliklərinə 
enmək, XX əsrin birinci yarısı Azərbaycan ədibbrinin yaradıcılığı ib  
təmsil olunaıı «müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsinin» ona olan coşğun, 
həm də sözün həqiqi mə'nasında əsrarəngiz marağmm «sirbrini» açmaq 
mümkün deyildir. Epos XX əsr Azərbaycan milli düşüncə mühitində 
göründüyü «an»dan ədəbi düşüncənin bütün sferalarının diqqətini özünə 
cəlb etdi. Ona maraq təkcə yazıçı və şairbri yox, tarixçibri, dilçibri, et-



noqrafları, psixoloqları, bir sözlə, bütün elm sahələrini əhatə etdi. Lakin 
burada «marağı özünə cəlb etmək» ifadəsi «Dədə Qorqud» eposu ib  bağlı 
XX əsr Azərbaycan cəmiyyətində baş verən milli düşüncə proseslərini 
tam şəkildə səciyyələndirmək gücündə deyil. Burada söhbət sözün həqiqi 
mə'nasında milli düşüncəmizin düşdüyii «Dədə Qorqud kitabı» cazi- 
bəsindən gedə bilər. Epos Azərbaycan cəmiyyətini heyrətə saldı: onu öz 
tarix və mədəniyyətinin parlaq faktı ilə üzbəüz qoydu. Bu «an»dan milli 
düşüncənin bütün sahələrindən daha çox ədəbiyyatda coşğun «Dədə Qor
qud» epoxası başlandı. Sanki milli'ədəbi düşüncədə bir «Dədə Qorqud» 
yanğısı var imiş və «Dədə Qorqud» eposu əlyazmalarmm tapılması və 
Azərbaycanda çap oluranası ilə bu yanğı alovlanıb tonqala döndü. Məsə- 
lənin burada bir qədər obrazlı qoyuluşunun kökləri əslində bununla -  XX 
əsr Azərbaycan ədəbiyy atınm əsrbr boyu varlığında mövcud olan «Dədə 
Qorqud» ruhu ilə bağlıdır. «Dədə Qorqud» dastanının XX əsrdə Azər- 
baycanda çap olunub yayılması ilə bu ruh oyandı və XX əsrin birinci ya- 
rısından bu günə qədər «Dədə Qorqud» mövzusunu yazıçı və şäirlərimi- 
zin düşüncəsində aktual və diri saxlayan da elə həmin ruhdur.

Mövzuya münasibətdə ədəbiyyatşünsıs alim Ş.Alışanlmın bir fıkri sə- 
ciyyəvidir. О yazır: «XX əsr ədəbi-bədii və nəzəri-estetik fıkrinin, о cüm- 
lədən poeziyasının çağdaş meyarlar mövqeyindən dəyərləndirilməsi isti- 
qamətində səmərəli metodoloji prinsipə nail olmaq üçün bu problemin 
nəzəri, tarixi və müasir məsələlərini vəhdətdə götümıək lazımdır» (1,27).

Ş.Alışanlmın yanaşmasmda diqqəti cəlb edən nöqtə «metodoloji prin- 
sip» məsələsidir. «Dədə Qorqud» dastanlarınm müasir Azərbaycan ədə- 
biyyatı ilə əlaqəsinin (ona təsirinin) araşdınlmasmın metodoloji prinsip- 
inin tapılması mövzunun ilk baxışdan sadə görünməsinə baxmayaraq, çox 
mürəkkəb quruluşa malik olduğunu bir daha göstərir. ŞAlışanlı «meto
doloji prinsip» olaraq problemin «nəzəri, tarixi və müasir məsələlərinin 
vəhdətdə götürülməsini» zəruri hesab edir. Fikrimizcə, tədqiqatımızın 
başlıea məqsədinin həyata keçirilməsinin эп doğru və səmərəli metodolo
ji prinsipi problemin tarixi və müasir mərhələlərinin vəhdətidir. Bu vəhdət 
metodoloji model olaraq tarixi-müqayisəli, müqayisəli-tipoloji yanaşma- 
larda reallaşır. Problemə bu baxış nöqtəbrindən yanaşdıqda «Dədə Qor
qud» dastanları və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı» mövzusunun həlli aşa- 
ğıdakı istiqamətbri əhatə edir:

1. «Folklor və yazılı ədəbiy>at» aspekti:
Bu məsəbnin çox mühüm aspektbrindən biri olub, problemin ümum- 

nəzəri əsaslarını əhatə edir. «Dədə Qorqud kitabı» bütün hallarda şifahi 
ədəbi düşüncənin -  folklor yaradıeılığının məhsuludur. Bu halda «Dədə



Qorqud» dastanlarmm müasir Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri mövzusu öz 
problematikası e'tibarilə «folklor və yazılı ədəbiyyat» münasibətlər mod- 
elini nəzərdə tutur.

2. «Dədə Qorqud kitabı» Azərbaycan ədəbi-estetik düşüncəsinin mər- 
hələsi kimi:

Müasir Azərbaycan cəmiyyəti «Dədə Qorqud» eposu ib  XX əsrin bi- 
rinci yarısmda tanış olmasına baxmayaraq, o, ilk növbədə milli ədəbi- 
estetik düşüncənin konkret mərhələsidir. Onun təşəkkül, formalaşma, 
canlı ifa dövrü var. Bu cəhətdən, «Dədə Qorqud» eposu həm də Azər- 
baycan ədəbiyyatınm -  ümumədəbi düşüncə tarixinin konkret bir dövrü- 
dür. Bu cəhətinə görə «Dədə Qorqud» dastanlarınm müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatına tə'siri məsələsinin öyrənilməsi Azərbaycan ədəbi düşüncə- 
sinin konkret tarixi dövrü ilə müasir dövrünün tarixi-müqayisəli aspektdə 
tədqiqi dcməkdir.

3. «Dədə Qorqud kitabı» Azərbaycan ədəbi-estetik düşüncəsinin qay- 
nağı kimi:

Bu istiqamət rnəsələnin «epos» aspektidir. «Dədə Qorqud kitabı» janrı 
e'tibarib qəhrəmanlıq dastanıdır. Lakin bu dastan eyni zamanda xalqın 
bütün etnik-mə'nəvi dəyərlərini özündə cəmləşdirən, onu yaddaş xəzinəsi 
kirai qoruyan eposdur. Bir epos kimi Azərbaycan ədəbi düşüncəsinin ilkin 
estetik normaları, müasir ədəbi növ və janrların «arxetipbri» -  «rüşeym- 
bri» bu dastanda qorunmaqdadır. O, bir dastan kimi uzun əsrbr boyu can- 
lı ifada olmuş, daha sonra öz canlı mövcudluq tarixini başa vurub, yeni 
dastanların yaranmasına səbəb olmuş və orta əsrbrdə əlyazması halında 
qeydə alınmışdır. Bu gün «Dədə Qorqud» eposu artıq bizim üçün milli 
ədəbi-estetik düşiincənin tarixi arxetipbrini özündə qoruyan epos xəzinəsi 
-  epikyaddaşdır. Bu səbəbdən dolayı «Dəcb Qorqud» dastanlarınm müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı ib  alacpsini öyrənmək eyni zamanda müasir 
ədəbiy>ratın öz ədəbi-estetik qaynağı ib  bağlılığım araşdırmaq de-məkdir.

4. «Dədə Qorqud kitabı»mn Azərbaycan şifahi ədəbi düşüncə tarixinə 
təsiri:

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı bütün növ və janrlar sistemi, mövzu, 
məzmun və ideya qaynaqları e'tibarib qədim və orta əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatınm davamıdır. «Dədə Qorqucl kitabı» özündon sonrakı ədəbi 
düşüncəyə, xüsusib Azərbaycan qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanlarına 
çox güclü tə'sir etmişdir. Bu səbəbdən müasir Azərbaycan ədobiyyatmın 
«Dədə Qorqud kitabı» ilə əlaqəsinin bir xətti də orta əsrlər Azərbaycan şi- 
fahi ədəbiyyatıdır. Yə'ni «Qorqud» eposunun tə'siri orta əsr Azərbaycan 
dastanlarından keçməkb də gəlib müasir ədəbiyyatımıza çatmışdır. Bu,



haqqmda yııxarıda bəhs etdiyimiz «Qorqud milli-ədəbi ruhu», yə'ni XX 
əsr Azərbaycan ədəbiyyatının əsrlər boyu varlığında, tarixi yaddaşında, 
düşüncəsinin köklərində həmişə mövcucl olan, yaşamını günümüzə qədər 
sürdürən «Dədə Qorqud ruhu» məsələsidir. «Dədə Qorqud» eposu ədəbi 
ruh kimi Azərbaycan ədəbi düşüncəsini ən qədim çağlarından tutmuş mü- 
asir dövrümüzə, günümüzə qədər daim rnüşayiət etmişdir.

5. «Dədə Qorqud kitabı»nın yazriı ədəbi düşüncə tarixinə tə'siri:
Azərbaycan alimlərinin ədəbiyyatımızda «Dədə Qorqud ən'ənələrinə

dair apardığı araşdımalar göstərir ki, epos qədim və orta əsrlər ədəbiyya- 
tımıza da güclü tə'sir göstərmişdir. &bsələnin bu tərəfi mə'lum edir ki, 
müasir Azərbaycan ədəbiyyatının «Dədə Qorqud» eposu ilə əlaqəsinin bir 
qaynağı da bu istiqamətdə axtarılmalıdır. Çünki müasir ədəbiyyat ən'ənə 
konktekstində qədim və orta əsrlər ədəbiyyatının varisidir.

6. «Dədə Qorqud kitabı» və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.
Tədqiqatın başlıca məqsədini təşkil edən bu istiqamət həm xronoloji,

həm də məntiqi-elmi baxımdan sonuncu olub yuxarıdakı aspcktlərb six 
şəkildə bağlıdır. Əslində, «Dədə Qorqud kitabı» və müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı» mövzusu «Dədə Qorqud kitabı» və Azərbaycan ədəbiyyatı» 
kimi qlobal elmi problemin sözü gedən aspektlərindən biridir. Bu üzdən 
mövzuya hansı istiqamətdə baxılırsa-bascılsın, bu aspektləri birgə götür- 
mək, bir aspekti оугэпэгкэп digərlərini də öz dərəcəsində nəzərə almaq 
lazımdır.

«Dədə Qorqud» dastanJarınm müasir Azərbaycan ədəbiyyatma tə'siri 
mövzusunun tədqiqi problems ilk növbəds «folklor və yazılı ədəbiyyat» 
aspektində yanaşma tələb edir. Bu, çox mühüm yanaşmadır və onun пэ- 
zərə alınması son dərəcə vacibdir. «Dədə Qorqud kitabı» bütün hallarda 
folklor abidəsidir. Folklor abidəsinin bütün quruluş elementləri (mövzu, 
məzmun, forma, obraz, süjet, motiv, epizod, bədii dil, onun təsvir və ifa- 
dələr sistemi və s.) istisnasız şəkildə folklor poetikasımn qanunauyğun- 
luqlarma tabedir və heç bir halda ondan qırağa çıxmır. Folklor mətninin 
poetikası ib  yazılı ədəbiyyatm poetikası bir-biri ib  qırılmaz şəkildə bağlı 
olduğu kimi, onların arasında kəskin fərqbr də vardır. Bu bağlılıq (vəh- 
dət) və fərqlər «folklor və yazılı ədəbiyyat» modeli çərçivəsində reallaşır. 
Ə.Əbkbərli folklorun və yazılı ədəbiy>'atın özünəməxsusluğunu səciyyə- 
ləndirən (həm də müəyyənləşdirən) bədii şərtilik amili haqqmda yazır ki, 
«bu, ilk növbədə, ümumiyyətb, folklor təfəkkürü, folklorun digər bədii 
yaradıcılıq sahələrindən, о cümbdən yazılı ədəbiyyatdan fərqli spesifık 
poetikası ib  bağlı əlamətdir və dünyarnn bütün digər xalqlarının şifahi 
söz sənəti tarixində bu və ya digər forma və səviyyədə müşahidə olunur.



Xüsusilə qədim dövrlərdə folklorda gerçəkliyin bizim bugünkü (bədii -  
Y.İ.) təfəkkür tərzimizə müvafıq yox, məhz ilkin-ibtidai təfəkkür prizma- 
sından keçiribrək əks olunduğunu və bu təfəkkür tərzi üçün bir sıra key- 
fıyyətlərin (məsələn: hadisələr arasmda səbəb-nəticə əlaqəsinin səciyyəvi 
olmaması; bir sıra anlayış və təsəwürbr, о cümlədən canlı və cansızlar, 
insanlar və heyvanlar arasmda diferensiasiyanm, yaxud lazımi səviyyədə 
diferensiasiyanm yoxluğu və s.) səciyyəviliyini də nəzərə alsaq, onda 
folklorun bədii şərtilik elementlərindən istifadə özünəməxsusluğundan 
hətta onun poetikasmm əsas komponenti kimi danışa bilərik» (2, 162).

Azərbaycan folklorşünaslığında folklor mətnlərinin folklorun öz poeti- 
kasma uyğun yox, yazılı ədəbivyat prinsipləri ilə təhlil olunması rast gə- 
linən haldır. Həmçinin ədəbiyyatşünaslıqda odəbi əsərlərdəki folklor «la- 
yınm» (folklor motiv və obrazlarınm) təhlili zamanı «folklor və yazılı 
ədəbiyyat» münasibətlər modelinə bir çox hallarda e'tina edilmir. Nəzərə 
alınmır ki, hər hansı folklor obrazı yazılı ədəbıyyata gələrkən yazıçı tə- 
xəyyülünə uyğun dəyişsə də, ədib onun üzərində müxtəlif yaradıcılıq 
əməliyyatları aparıb həmin folklor obrazını öz ideyasınm daşıyıcısı kimi 
yenidən yaratsa da, bu folklor obrazının «bətnində», «mayasında» (obra- 
zın semantik strukturunda, formal-poetik quruluşunda və s.) folklor poet- 
ikasının qanunauyğunluqları yaşamaqda davam edir. Bu amildən irəli 
gəlməklə hər haıısı yazılı ədəbiyyat əsərində folklor qatınm araşdırılması, 
о cümlədən bizim tədqiqatımızda olduğu kimi müasir Azərbaycan ədəbiy- 
yatında «Dədə Qorqud kitabı» dastanlarmın tə'sirinin qlobal aspektdə öy- 
rənilməsi zamanı «folklor və yazdı ədəbiyyat» münasibətbr modeli hök- 
mən tətbiq olunmalıdır.

Prof. P.Əfəndiyev görkəmli clramaturq C.Cabbarlı yaradıcılığmda xalq 
ədəbiyyatından istifadə məsəbsindən bəhs edən kıtabında yazır: «Yazılı 
ədəbiyyat və folklor, bunların qarşılıqlı əlaqə və tə'siri ədəbiyyatşünaslıq 
və folklorşünasbğı həmişə düşündürmüşdür. Bu problem həm də Azər- 
baycan ədəbiyyatı tarixində xəlqilik, realizm, sənətkarlıq kimi mühüm 
m əsəbbrb  bağlıdır. Ona görə də müxtəlif dövrbrdə Azərbaycan söz us- 
talarının xalq ədəbiyyatma münasibəti, ondan istifadə etməsi yolları və 
üsulları barədə ayrıca tədqiqat işbri aparmaq zəruridir» (3, 3).

Qocaman folklorşünas bir neçə ildən sonra S.Vurğunun folklora müna- 
sibətini tədqiq edən kitabında «folklor və yazılı ədəbiyyat» məsəbsinin 
elmi problematik aspekti olduğunu göstərmişdir: «Yazıçı və şifahi ədəbiy- 
yat, onların qarşılıqlı əlaqəsi ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslığımızda 
çoxdan həllini gözbyən problembrdən biridir... Müxtəlif dövrbrdə 
Azərbaycan sənətkarlarımn xalq ədəbiyyatma münasibəti, ondan istifadə



yolları və üsulları barədə tədqiqat əsərləri yazılsa da, bunlar azdır» (4, 3-4).
Fikirlərdən bəlli olduğu kimi, «folklor və yazılı ədəbiyyat» ədəbiyyat- 

şünashq üçün bütün hallarda aktual və zururi yanaşma aspektidir. Bu as- 
pektin aktuallığı və zərurəti «Qorqud» eposunun müasir ədəbi düşüncəyə 
tə'siri problemirıin araşdırılması üçün də dəyişməz olaraq qalır. Baxma- 
yaraq ki, folklor və yazılı ədəbiyyat bədii yaradıcılıq hadisəbri kimi bir 
axarda birləşə bilir. Ancaq bunları eyniləşdirmək olmaz. Bunlar bədii ya- 
radıcılığın müxtəlif üslubları, tədqiqatlarda göstərildiyi kimi, kodları, 
yə'ni təsvir dilləri, ifadə üsullarıdır.

Prof. M.Həkimov vo S.Rzasoy yazırlar: «Yazılı ədəbiyyat və folklor 
problemi ilk baxışdan sadə mpvzu kimi görünsə də, əslində, yaradıcılığın 
çox mürəkkəb münasibətlər kompleksini, bodii özünüifadənin müxtəlif 
təsvir dillərini, ifadə kodlarını nəzərdə tutur. Folklor və yazılı ədəbiyyat 
etnik-bədii özünüifadə kontekstində düşüncənin həm diaxron (tarixən bir- 
birinin ardı ilə gələn -  Y.İ.), hərn də sinxron (yanaşı, eyni zamanda möv- 
cud olan -  Y.İ.) kodlarıdır. Burada diaxronluq bu kodlarm bir-birini şərt- 
ləndirməsi, folklor kodunun yazılı ədobiyyat kodu üçün «arxekodu» təşk- 
il etməsi deməkdir. Ancaq bu kodların münasibətlər strukturu təkcə biris- 
tiqamətli, yə’ni diaxron deyildir. Yazılı ədəbiyyatın meydana çıxması, ya- 
zılı düşüncə və özünüifadə tərzinin meydana çıxması folklor kcdunu heç 
də «arxeləşdirməmiş», əksinə, bu kodların sinxron funksionallaşma mex- 
anizmləri qurulmuşdur» (5, 64),

Yazılı ədəbiyyat şifahi ədəbiyyatdan təkcə zamanca ondan sonra mey
dana çıxması ilə fərqbnmir. Müəlliflər göstərirlər ki, «yazılı ədəbiyyat -  
yazılı düşüncə tərzi deməkdir. Bu, folklor özünüifadəsinin sadəcə yazı 
koduna keçməsi demək deyildir. Yazı kodu düşüncənin folklordan çox 
planda fərqli olan struktur mexanizmbrini nəzərdə tutur. Bu halda etnik 
özünüifadənin bədii-estetik tərzi kollektiv qəliblərdən çıxır. Düşüncənin 
ümumiləşmiş, sxemləşmiş formulları fərdibşməyə, konkretləşməyə 
meyllənir. Minillərin qəlibbri öz struktumnda fərdin nəfəsinin ifadə me- 
xanizmlərinin aktual üzvbnməsinə doğm inkişaf edir. Bu baxımdan, ya- 
zılı kod ümumbədii təfəkkür kodunun tamamilə yeni bir mərhələyə və uy- 
ğun olaraq struktura keçməsi deməkdir» (5, 64-65).

Yazılı ədəbiyyatla folklor düşüncəsinin bir-biri ib  bağlılığını vurğula- 
yan müəlliflər onların münasibətbrini aşağıdakı kimi səciyyələndirirlər: 
«Yazılı kodun meydana çıxması dialektik planda folklor kodunu inkar 
etmir. Kod paralelliyi, ümumbədii təfəkl.<ürün ifadə tərzbrinin yandaşlığı 
yaranır. Bu halda hər iki kod bir-birinin, təbii ki, mexaniki paralleli olmur. 
Bütün ortaqlıq, korrelyativ həmahəngliyə baxmayaraq, kodlar özünəməx-



susluğunu saxlayır. Ən başlıcası, yazılı düşüncə kodu folklor düşüncə ko- 
dunun əsasında meydana gəlsə də, burada tə’sir birtərəfli yox, ikitərəfli 
olur: Yazılı kodu şərtləndirən folklor kodu yazılı kodun inkişafı, sürəkli 
«startı», sıçrayışlı dinamikası ilə get-gedə onun tə’sirinə düşməyə, başqa 
sözb, əks tə’sirə mə’ruz qalır. Bu baxımdan, yazılı ədəbiyyat və folklor 
münasibətlərinin эп ümumi poetik konteksti:

-  Folklorun yazılı ədəbiyyata tə’sirini;
-  Yazılı ədəbiyyatın folklora tə’sirini;
-  Folklor və yazılı ədəbiyyatın eyrıi zamanda qarşılıqlı tə’sirbrini

lor və yazılı ədəbiyyat» münäsibətlər modelində baxıldıqda məsələnin 
tarixən çox mürəkkəb olduğu meydana çıxır. Prof. K.Abdulla bu modeli 
daha dərin tarixi aspektdə «mif və yazı» münasibətlər modeli kimi müəy- 
yənbşdirib «Dədə Qorqud kitabı»na bu kontekstdə yanaşmışdır. Alimin 
fıkrincə, bu münasibətlər modeli son dərəcə dərindədir və ilk növbədə mif 
ib  yazı mədəniyyətlərinin (kodlarınm) sistem kimi hüdudları və biri-bi- 
rinə keçidi nəzərdə tutan sistembrarası diffuz məqamları ib  bağlıdır. О 
yazır: «Vacib olan odur ki, biz beb  bir aydın sualın əhəmiyyətini dərk 
edək: mifoloji təsəvvür hai'da qurtarır və yazı mədəniyyəti hardan baş- 
layır? Və vacib deyil ki, biz bu sualm dəqiq cavabını bilmirik, bəlkə, heç 
bunu bilməyimiz mümkün də deyil. Əsas məsəb odur ki, bu iki nəhəng 
mədəniyyət tipbrinin bu sualdan çıxış edib özünəməxsus xüsusiyyətbri- 
ni müəyyənbşdirmək mümkündür. Özii də bu, ona görə mümkündür ki, 
xoşbəxtlikdən dastan («Dədə Qorqud kitabı» -  Y.İ.) özündə mifoloji 
dimyagörüşünün və yazı mədəniyyətinin эп əlamətdar cizgibrini saxlayır. 
Bir az da dəqiqləşdirsək, bu mədəniy)'ətbrin birindən digərinə körpü 
salan böyük və zəngin keçid mərhəbsini özündə əks etdirir. Təkrar edək 
ki, açıq-aydın şəkildə yox, gizli şəkildə əks etdirir» (6, s. 23-24).

Prof. K.Abdullamn bu fikrində mövzumuzla bağlı çox maraqlı iki mə- 
qam var. Birinci məqam ondan ibarətdir lci, «Dədə Qorqud kitabı» mifdən 
yazıya (uyğun olaraq: «folklordan ədəbiyyata») keçidi özündə yaşadan 
«körpüdür». Bu məqam «Dədə Qorqud» eposunun müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatına coşğun və məhsuldar to'sirinin, ədəbi düşüncədə meydana 
gələn «Dədə Qorqud» cazibəsinin sobəbbriııi izah edir. Yə'ni bu eposun 
bədii mayasında. poetik strukturunda folklordan yazılı ədəbiyyata keçidin 
hazır mexanizmləri var. Həmin mexanİ2mlər XX əsrin birinci yarısında 
Azərbaycan ədəbiyyatının üfüqbrindo «Dədə Qorqud» eposunun görün- 
düyü «an»dan işə düşür və milli ədəbiyyatımızda «Qorqud» epoxasınm



başlanğıcını qoyur. İkinci məqam isə mifdən yazıya («folklordan ədəbiy- 
yata») keçidin rnexanizmlərinin eposun strukturunda gizli şəkildə möv- 
cud olmasınm prof. К.Abdulla tərəfindən xüsusi vurğulanmasıdır. Bu, bi- 
zim yuxarıda artıq hallandırdığımız «Dədə Qorqud» ədəbi ruhudur. Hə- 
min ruh milli ədəbiyyatımızın bütün tarixi boyunca ona xas olub, «Dədə 
Qorqud kitabı» vasitəsi ilə müasir Azərbaycan ədəbiyyatında yenidən 
canlanaraq ədəbi düşüncəyə yeni həyat (yeni məzmun və forma əlvanlığı) 
verib.
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