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«DƏDƏ QORQUB KİTABl» VƏ AZƏRBAYCAN YAZILI 
ƏDƏBİYYATININ INKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ

XÜLASƏ
Məqalədə «Dədə Qorqud kitabı» eposunun Azərbaycan yazılı ədəbiyyatmm inkişaf 

tarixinə tə’sirinin öyrənilməsi göstərir ki, eposun müasir Azərbaycan ədabiyyatına tə’siri 
dastan m Azərbaycanda ilk dəfə nəşr olunduğu XX əsrin birinci yansı ilə başlanmır. 
Burada iki tə’sir səviyyəsi aşkarlanır:

Birincisi dastanın nəşri ilə başlanan zahıri tə’sirdir. Dastan nəşr olunduqdan sonra cə- 
miyyətdə yayıldı və ədiblər eposun süjet və obrazlarından, mə'nəvi gözəlliyindən ilham 
alıb yeni əsərlər yaratmağa başladılar.

İkincisi müasir Azərbaycan ədəbi düşüncəsinin ruhunda yaşayan «Qorqud» bədii 
potensialıdır. Epos Azərbaycan etnik-mədəni düşüncəsinin bütün mə'tıalı dəyərlərini 
özünə konsentrə edərək xalqın düşüncəsinin enerji qaynağına çevrilmişdir. XX əsrin bi
rinci yarısmda çap olunaraq cəmiyyətdə yayılan «Dədə Qorqud kitabı» eposu yazıçı və 
şairlərimizin diişüncosinin dərin qatiannda genetik irs kimi mövcud olan, onlpnn şüu- 
runa düşüncə simvolu kimi genetik yolla (anadangəlmə üsulla) ötürülmüş «Dədə Qor
qud» ruhunu oyatdı.

Açar sözlər: “Dədə Qorqud kitabı” və yazılı ədəbiyyat, inkişaf tarixi, ədəbi düşüncə

“THE BOOK OF DADA GORGUD” AND PROBLEMS OF DEVELOP
MENT OF WRITTEN LITERATURE OF AZERBAI JAN

SUMMARY
Research of influence of “Dada Gorkud” on development history of written folk lit

erature showed that influence of dastan on Azerbaijani literature was defore its publica
tion in first part of XX century.

Firstly, publication of dastan is internal demonstration of influence. After its publi
cation it spread widly in society where using stories and imagery of dastan began to fonn 
new works of literature.

Secondly, the “Dada Gorkud” is literary potential of being of literary awareness of 
Azerbaijan. The epos concentrating all senses of ethic and historical perception trans
form one of nation to energy source. Published i n beginning of XX century epos “Dada 
Gorgud” has entering into deep layers of mind of writers and poets and woke up their 
genetic heritage like spirit of “Dada Gorgud”.

Key words: “The book of Dada Gorgud” and written literature development, histo
ry lite-rary awareness

«КНИГА ДЕДЕ КОРКУДА» И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

РЕЗЮМЕ
Исследование влияния эпоса «Книга Деде Коркуда» на историю развития 

письменного народного творчества показало, что влияние дастана на азербайд
жанскую литературу проявило себя задолго до публикации его в первой половине 
XX века.

Во-первых, публикация дастана носит внешнее проявление влияния . После



издания дастана он широко распространился в обществе, где используя образы и 
сюжеты дастана, его духовную красоту стали создаваться новые произведения.

Во-вторых, “Коркуд” является литературным потенциалом, проживая дух ли
тературного сознания Азербайджана. Эпос, концентрируя в себе все смыслы 
этико-культурного восприятия превратило восприятие народа в источник энергии. 
Напечатанный в первой половине XX века эпос «Китаби Деде Коркуд», проникнув 
в глубокие пласты сознания азербайджанских поэтов и писателей разбудил в них 
как генетическое наследие дух «Деде Коркуда».

Ключевые слова: “Книга Деде Коркуда" и письменная литература, история 
развития, литературная сознания

«Dədə Qorqud kitabı»nın milli yazılı ədəbiyyatm inkişafına tə’siri ba- 
rəsində ayrı-ayrı tədqiqatçılarm əsərlərində qiymətii fakt və mülahizələr 
vardır. Lakin ümumilikdə, H.IIəşimlinin yazdığı kimi, “yazılı ədə- 
biyyatımızda “Kitabi-Dədə Qorqud" motivbri indiyədək ayrıca tədqiqat 
mövzusuna çevrilməmişdir” (1. 56). Eposun yazılı ədəbiyyata tə’sirinin 
çağdaş ədəbi prosesə qədər davam etdiyini qeyd edən müəllif həmin 
tə’sirin iki əsas fonnada gerçəkləşdiyini göstərir:

“ 1. Bir çox əsərbrdə “Kitabi-Dədə Qorqud”un ruhu, təsvir üsulu, obra- 
zlarmın simvolik m ə'na yükü və s. qabarıq nəzərə çarpmaqdadır.

2. Müxtəlif janrlarda yazılmış bir sıra əsərbr isə bilavasitə dastanın 
mövzusu, onun ayrı qolları ilə bağlıdır; başqa sözlə desək, bu qrupa daxil 
olan bədii materiallar “Kitabi-Dədə Qorqud” əsasmda yazılmışdır” (1,56).

H.Həşimli daha sonra orta əsrlər ədəbiyyatına üz tutaraq yazır ki, bi- 
rind  bölməyə aid yazılı ədəbiyyat materialları sırasmda ilk yerlərdən biri 
XVII əsr şairimiz Heyraninin “Dəlinaınə” məsnəvisinə məxsusdur... Нэ- 
miıı əsərin əsas qəhrəmanı Dəli bir çox xüsusiyyətlərinə görə “Kitabi- 
Dədə Qorqud kitabı”ndakı Dəli Domrulu yada saldığı kimi, məsnəvinin 
ümumi süjeti də müvafıq boyla həmahəng səslənir. “Dəli Domrul boyu” 
kifayət qədər mifoloji semantikaya malikdir... “Dəlinamə”dəki mifoloji 
qat da dastanın mə'lum boyu ib  paraleldir. Xüsusilə Dəlinin Əzrayılla 
mükalimələri və s. bu baxımdan maraq doğurur. Lakin dastandan fərqli 
olaraq, Dəli AlləJıla birbaşa mühakiməyə girir, yer üzündəki haqsızlıqları 
nəzərə çarpdırır. Süjetin iııkişafı dastan boyuna çox yaxın olsa da, məs- 
nəvidə hadisələr Dəlinin canım Əzrayıhn alması ilə nəticələnir. Ümu- 
miyyətlə, Heyraninin "Dəlinamə'’ əsərində “Dədə Qorqud kitabı”nm ruhu 
aşkar duyulmaqdadır (1, 56-57).

“Folklor və klassik ədəbiyyat” problemini ayrıca məqalədə araşdırmış 
K.Hüseynoğlu bu əlaqəbrin daimi və qarşılıqlı baş verdiyini səciyyəvi 
keyfıyyət kimi vurğulayaraq göstərir ki, yazılı ədəbiyyatın təşəkkülü folk- 
lorla six əlaqədə baş vermiş və sonrakı inkişaf dövründə də bu əlaqələr



daim davam etmişdir. Folklorla yazıh ədəbiyyatm qarşılıqlı əlaqəsi şifahi 
xalq yaradıcılığı ilə yanaşı yazılı poeziyanın da vüksək klassik nümunə- 
lərini yaratmış bütün mədəni xalqlar üçün adi bir haldır. Həm də bu 
zaman tə’sir və əlaqələr hər iki istiqarnətdə baş verir: klassik yazılı ədə- 
biyyat özünün ən yüksək zirvəsinə çatdıqda belə xalq yaradıcılığından üz 
döndərmir. Folklor da öz növbəsində özünün müəyyən inkişaf mərhələ- 
sində klassik ədəbiyyatın nailiyyətlərindən bəhrələnməyə başlayır (2,40). 
Müəllif bu əlaqələr aspektində «Qorqud» eposu obrazlarının sonrakı ədə- 
bi ən’ənəyə tə’siri zamanı onların'dəyişdiyini, yə’ni, transformativ iııkişaf 
keçirdiyini aşkarlamışdır. О yazır: “Dədə Qorqud kitabı”ndakı “boy” 
obrazı, əsasən, “uzun” epiteti ilə işləndiyi halda (“Boyu uzun Burla Xa- 
tun”), yazdı poeziyanm tə’siri ilə sonrakı folklor yaradıcılığmda, xüsusilə 
də aşıq şe’rində «sərvi boylu» ifadəsi ilə, həmçinin (Eposdakı -  Y.İ.) “ağ 
üzlü” və ya “ağca üzlü”, “dadlı dilli”, “dar ağızlı”, “hörmə saçlı” və “çat- 
ma qaşlı” epitetləri müvafıq surətlə “ay üzlü”, “şirin dilli”, “qönçədəhan”, 
“zəncir zülflü”, “q£işı kaman” kimi ifadələrlə əvəzbnmişdir. "Dodə Qor
qud kitabı”nda rast gəlinən “al yanaqlı”, “incə belli” kimi bədii ifadələr 
isə şifahi xalq yaradıcılığında saxlanılrnaqla yanaşı, yazılı poeziyaya da 
nüfuz etmişdir’" (3, 38).

Qorqudşünas H.Məmmədli “Dədə Qorqud kitabı” ən’ənələrinin Azər- 
baycan ədəbiyyatına tə’siri tarixindən bəhs edərkən eposdakı “övladsız- 
lıq” motivinin Nizaminin “Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin”, Əssar 
Təbrizinin “Mehr və Müştəri”, Məsihinin “Vərqa və Gülşa” poemalarına 
tə’sirinin izbrini aşkarlamışdır (4, 191).

“Dədə Qorqud kitabı”nm Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə təsiri davam- 
lı olmuş, ədəbi düşüjıcə bütün tarixi boyunca prof. N.Araslınm “el гэка- 
sını və xalqın m ə’nəvi gücünü təmsil edən ümumibşmiş obraz kimi xalq 
yaradıcılığında abidəbşmiş, şifahi və yazılı ədəbiyyatımızda canlanan 
miidrik bilici, aqil yolgöstərən, el ağsaqqalı obrazının эп əski prototipi” 
hesab etdiyi Dədə Qorqud obrazından (5, 75) ədəbi-estetik güc -  ruhaııi- 
poetik enerji almışdır.

N.Araslınm klassik ədəbiyyatda “Dədə Qorqud” motivlərinə dair 
apardığı araşdırmalara görə, bu motivbr о qədər güclü olmuşdur ki, yazılı 
ədəbiyyatda poema-məsnəvibrin yaranmasma qədər gedib çıxmışdır. 
M üəllif yazır: “Kitabi-Dədə Qorqud” xalq yaradıcılığmı olduğu kimi ya- 
zılı ədəbiyyatımızı da fıkri-mə’nəvi baxımdan qidalandırmış, Nizami, 
Nəvai kimi ölməz söz ustaları xalq ədəbiyyatmın bu misilsiz yadigarından 
bol-bol faydalanıuışdır. Dastanların məzmun və poetik tə’siri orta əsrbr 
türk məsnəvi ədəbiyvatında da aydın duyulmaqdadır. Bu baxımdan XV



əsrdə yaşamış Ətayi təxəllüslü şairin (Bə’zi ədəbiyyatlarda Qul Ata adı ilə 
də tanınır -  Y.İ.) «Leyli və Məcnun» poeması xüsusilə səciyyəvdir» (5, s. 
75). «Diqqətli tədqiqat ədəbiyyat tariximizdə öz yerini tapmayan Əta- 
yinin «Leyli və Məcnun» əsərinin «Dədə Qorqud» dastanlarmın tə’sirilə 
yazılan və Qorqud Atanın müqəddəs övliya, bir el bilicisi kimi türk dün- 
yasındakı geniş nüfuzunu əks etdirən səciyyəvi bir əsər olduğunu aydın- 
laşdırır (5, 75).

Ətayinin poemasmda «Dədə Qorqud» motivləri məsnəvinin bədii 
məzmununun ən nıüxtəlif səviyyələrini əhatə edir. Əsərdə birbaşa Dədə 
Qorqudun adı çəkilib ona istinad edilir:

Ondan ötrü Qorqud ata söyləmiş.
Qəmilər gəşti-məzar etsin demiş (5, 77).

Dədə Qorqud der ki, ol aqildurur.
Söyləyən der ki, ol bədtərdurur, -• deyir (5, 78).

Xoş demiş Qorqud təhəmmül xoşdurur,
Neyşəkərtək qəhri udmaq nuşdurur (5, 78).

Dədə Qorqud söylədi ki, düşmənin
Ölüsü ölsə sevinmək kimsənin
Nişə kim, bu cümlə başlardan keçər,
Cümlə aləm həm bu şərbətdən içər (5, 78).

Bu parçalarda həyat hikmətbrinin. mə’nəvi dəyərlərin, müqəddəs 
dəyərlərin Dədə Qorquda aid edilməsi çox dərin mətləbdən soraq verir. 
Bu, о deməkdir ki, etnosun bütün müqəddəs-mə’nəvi dəyərləri onun ob- 
razında daşınır və Dədə Qorqud bu cəhəti ilə etnosun müqəddəsliyinin 
simvolu kimi çıxış edir. Verilmiş şe’r parçalarında Dədə Qorqudun di- 
lindən söylənilənlər xalqın yaşam qanunları, həyat, davranış normalarıdır. 
Bu qanun və norrnalar Dədə Qorqud obrazının xalqm şüurunda mə’nəviy- 
yatm və müqəddəsliyin etalonu kimi qəbul edilmiş olduğunu göstərir. Bu 
da öz növbəsində sübut edir ki, «Dədə Qorqud» bir müqoddos-mə’nəvi 
simvol kimi oğuz xalqlarının etnik ruhunda daşınır. Onun qədim və orta 
əsrlər yazılı ədəbiyyatında zaman-zamaıı peyda olması, özünü gah obraz, 
gah motiv, gah deyim tərzi, gah bədii-üslubi lay və s. kimi göstərməsi 
“Dədə Qorqud” simvolunun etnosun mövcudluğunun energetik qaynağı 
kimi zaman-zaman xalqın etnik-mədəni düşüncəsini, о cümlədən ədəbi-



estetik düşüncəsini öz ruhani ernerjisi ilə qidalandırması deməkdir.
Maraqlıdır ki, Ətayinin “Dədə Qorqud” motivlərini özündə yaşadan 

“Leyli və Məcnun” poeması poetik ən’ənə baxımmdan Nizami ən’ənələ- 
rini davam etdirən əsər sayılır. Ətayi özü bunu belə bildirir:

Şeyx Nizami «Xəmsə»sindən bu kitab 
Oldu miistəxric bab-bab (5, 76).

/

Burada maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, tədqiqatçılar “Dədə Qorqud” 
motivbrinin эп çox Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında təzahüründən 
bəhs etmişlər. Ak. H.Araslı eposun motivbrinin Nizaminin, demək olar 
ki, bütün əsərbrində olduğunu qeydə aimış (bax: 6), bu dastanm ayrı-ayrı 
hissələrinin Nizami dühasına güclü tə'sir etdiyıni, onu düşündürdüyünü 
və şairin yaradıcılığmda öz konkret izlərini qoyduğunu xüsusi vurğula- 
mışdır (7, 27).

Tədqiqatçılar hətta b eb  hesab edirbr ki, Nizaminin poemalarmı, ümu- 
miyvətb, “Dədə Qorqud kitabr'ndan dastanlarmdan ayrı təsəvvür etmək 
olmaz. Epos şairin yaradıcılığmm bütün ruhuna hopmuşdur. Prof. 
Ə.Qarabağlının düşüncəsincə, Nizaminin bütün “Xəmsə”si əvvəldən- 
axıra qədər folklorla əriş-arqacdır (8, 15).

Prof. T.Xalisbəyli “Dədə Qorqud” dastanlarındakı övladsızlıq, nəzir- 
niyazla övlad olmaq motivinin Nizami yaradıcılığmda təzahürünü qeyd 
etmişdir (9, 116). H.Məmmədli də övladsızlıq motivinin Nizaminin “Ley
li və Məcnun” və “Xosrov və Şirin” poemalarmdakı təzahürünün “Qor
qud” eposu ib  bağlandığım göstənniş (4, 191) və Dədə Qorqudun ölüm- 
dən qaçması motivinin Nizaminin ‘İsgəndərnamə” poemasında (“Şərəf- 
namə”do) “ölümsüzlük, əbədi yaşamaq problemi” kimi “daha yüksək 
poetik zirvədə öz əksini tapdığmı” bildirmişdir (4, 187).

Eposun tə’siri, doğrudan da, Nizaimi yaradıcılığınm çox dorin qatlarm- 
da, əslində isə, şairin etnik-poetik эп’эпэЬгэ bağlılığmda, bir azərbay- 
canlı kimi ruhunda, düşüncəsində daşınan oğuz-türk etnopoetikasındadır. 
Ona görə də tədqiqatçılar dastanın motivbrini Nizami yaradıcılığınm çox 
dərin qatlarında axtaxıb tapırlar. Bu baxımdan, Nizaminin əsərləri, kon
kret olaraq «Yeddi gözəl» poeması ib  «folklor arasında sadocə süjet ya- 
xınlığı axtarmaq məsəbyə birtərəfli \£inaşmaq demək olardı. Folklor 
Nizami poemasmın (ümumən Nizami yaradıcığınm -  Y.İ.) ruhuna hop- 
muş, ona təbii bir təkrarsızlıq gəlirmişdir» -  deyən tədqiqatçı E.Gözəlova 
öz fikrində tam am ib haqlıdır (10, 147).

Prof. A.Rüstəmova, prof. V.Vəliyev və prof. S.Paşayev Nizanıi Yeddi



gözəl»ində əsərin qəhrəmanı Bəhraınla onun kənizi Fitnə arasında baş 
verən əhvalatlarm motiv kirrıi «Dədə Qorqud kitabı»nda Bəkillə Qazan 
xan arasmdakı «dialoqa»a bağlandığmı qeyd etm işbr (11, 171-172; 12, 
66; 13, 90-91).

Nizami yaradıcılığının folldorla, əsasən, xalq əfsanələri ilə bağlılığı 
haqqında çoxsaylı tədqiqatlar aparmış prof. S.Paşayev (S.P.Pirsultanlı) 
şairin poemalarının “Qorqud” eposu ilo bağlılığına dair maraqlı paralellər 
aşkarlamışdır. О həmin bağlılığın vahid poetik ən’ənə daxilindəki mərhə- 
ləvi xarakterinə nəzər salaraq qeyd edir ki, “yazıya alınmış “Dədə Qor
qud”, şifahi yolla yaşayan «Koroğlu» eposu kimi, Nizami qələminin altm- 
da dəyişmiş «Fərhad və Şirin» dastanmın da Azərbaycan folklorunda 
təkamülü və inkişafı son əsrlərə qədər davam etmiş, ozan yaradıcılığı 
mərhələsindən aşıq yaradıcılığı mərhələsinə daxil olmuşdur (14, 24).

Nizami yaradıcılığmda “Dədə Qorqud kitabı” motivlərini türk etnik- 
poetik ən’ənəsinin konkret qatı -  qadm obrazı əsasında nəzərdən keçirən 
tədqiqatçı M.Məmmədov aşkarladığı parallelləri Nizaminin «öz doğma 
mühitinin» əxlaqi-mə’nəvi görüşbrini inikas edən “Dədə Qorqud kita- 
bı”nm prinsipbrini öz yaradıcılığında əks etdiraıəsi kimi qiymətləndir- 
mişdir (15, 33),

“Dədə Qorqud kitab”ın özündənsourakı milli ədəbiyyatın inkişafın- 
dakı rolu böyük olmaqla bərabər məzmunca da zəngindir. Bu cəhətdən 
tədqiqatçılar onun y\zərbaycan bədii nəsrinin, ümumiyyətb, nəsr dilinin 
inkişafına tə’sirino də diqqət yetirmişbr. “Dədə Qorqud” eposunu “bütün 
sonrakı dövrbrdə canlı damşıq dili əsasmda yaranmış Azərbaycan nəsr 
əsərbrinin diliııin, leksik, morfoloji, sintaktik, hətta üslubi bazası, əsası, 
söykənəcəyi” adlandıran tədqiqatçı Ə.Sadıqov yazır ki, “sonrakı dövr- 
lərdə yaranmış Azərbaycan nosr əsərbri dil materialı baxımından məhz 
bu bünövrəyə əsaslanmışdır. Azərbaycan xalqmın folklor yaradıcılığmın 
yazıya alınmasmın “Kitabi-Dədə Qorqud” təcrübəsi bütün sonrakı dövr- 
brdə dastanların ya2:ıya köçürülməsi prosesində də əsas kimi götürülmüş- 
dür. Zaman keçdikcə müəyyən üslub fərqbri az və ya çox dərəcədə özünü 
göstərsə də, əsas dil materialımn, qrammatik quruluşun sabit qalması 
diqqəti çəkir. Bu baxımdan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarınm dili ib  
XVI əsrdə qələmə alınmış moşhur “Şülıədanamə”, “Şeyx Səfi” təzkirə- 
sinin, Məhəmmod Füzulinin nəsr əsərbrinin, habeb XVII əsrin sonların- 
da qələmə alınmış “Şəhriyar” dastanınm dil faktlarınm müqayisəsi də bu 
abidələrdəki dil varisliyini təsdiq edir və aydın şəkildə göstərir” (16,208).

Qeyd edək ki, “Dədə Qorqud kitabı»nın orta əsrbr poeziya dilinin 
inkişafına tə’sirini Nəsimi şe’rlərində işbnmiş çoxsaylı «Dədo Qorqud»



ifadələri səviyyəsində prof. Ş.Cəmşidov, M.P.Vaqif yaradıcılığında işlən- 
miş «Dədə Qorqud» sözləri səviyyəsində Ə.Fərzəliyev kifayət qədər san- 
ballı faktlar əsasmda araşdırmışlar (bax: 17; 18).

Əlbəttə, burada müxləlif tərəflərinə diqqət verdiyimiz “Dədə Qorqud 
kitabı” və qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı» məsələsi ona bir 
neçə səhifə həsr etməklə tükənən mövzu deyildir. Müxtəlif nəsilbri təm- 
sil edən alimlər bu mövzuda zamanla söz demiş və deməkdədirlər. Burada 
söhbət problemə monoqrafık yanaşmadan gedə bilər. İndiki yanaşma 
mövzumuzla bağlı b eb  bir mühüm elrfıi gerçəyi üzə çıxarmaqla onu təs- 
diq edir: “Dədə Qorqud kitabı” eposunun müasir Azərbaycan ədəbiyyatı- 
na tə’siri dastanm Azərbaycanda ilk dsfə nəşr olunduğu XX əsrin birinci 
yarısı ilə başlanmır. Burada iki tə’sir səviyyəsindən söhbət gedə bilər:

Birincisi, dastamn nəşri ilə başlanan zahiri tə ’sirdir. Dastan nəşr olun- 
duqdan sonra cəmiyyətdə yayıldı və ədibbr eposun süjet və obrazların- 
dau, mə’nəvi gözəlliyindən ilham alıb yeni əsərlər yaratmağa başlaфlar.

İkincisi, miiasir Azərbaycatı ədəbi düşüncəsinin ruhunda yaşayan 
“Qorqud” bədii potensialıdır. Bu, yuxarıda dəfəb rb  vurğulanmış “Dədə 
Qorqud” poetik energetikasıdır. Epos Azərbaycan etnik-mədəni düşüncə- 
sinin bütün mə'nalı dəyorbrim özünə konsentrə edərək xalqm düşüncəsi- 
nin enerji qaynağına çevrilmişdir. Əslində, XX əsrin birinci yarısında çap 
olunaraq cəmiyyətdə yayılan “Dədə Qorqud” eposu yazıçı və şairbrim- 
izin düşüncəsinin dərin qatlannda genetik irs kimi mövcud olan, onların 
şüuruna diişüncə simvolu kimi genetik yolla (anadangəlmə üsulla) 
ötürülmüş “Dədə Qorqud” ruhunu oyatdı. Müasir Azərbaycan ədəbi dü- 
şüncəsinin dastana olan coşqun marağınm əsasmda bu amil durur. Y ə’ni 
dastan ədiblərimizi, sadəcə olaraq, özütıün maraqlı süjet və obrazları ib  
cəlb etmədi. Onların düşüncəsinin dərin qatlarında yaşayan etnopoetik 
arxetipbri oyatdı. Arxetipbr -  düşüncənin energetik qaynaqları hərəkətə 
gəlmək üçün homişo hazır vəziyyətdə olur. Arxetiplorin hərəkətə gəlməsi 
onları oyadacaq gücə malik təsirin mövcudluğu zamanı baş verir. “Dədə 
Qorqud kitabı” məhz b eb  bir tə’sir gücünə malik eposdur. O, öz tə’siri ib  
müasir Azərbaycan ədəbiyyatına tamamilə yeni mövzular və ədəbi-bədii 
ovqat gətirdi. Bu am ilbr “Dədə Qorqud kitabı”nın müasir Azərbacan ədə- 
biyyatma tə ’siri məsəbsini konıpleks halda öyrənməyi -  zahiri və batini 
(daxili, gizli, alt qatda qalan) cəhətbri nəzərə almağı tələb edir. Əks halda 
problemin həlli üzdən görünən səthi m əsəbbri əhatə edə bilər.
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