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H EYDƏR ƏLİYEV VƏ “DƏDƏ QORQUD KİTABI”
XÜLASƏ

M əqalədə O m um m illi lider H eydər Əliyevin Azərbaycan xalqının m isilsiz mədəniy- 
yət abidəsi olan “ Dədə Q orqud kitabı” haqqında fıkirləri təhlil olunur, dahi öndərin das- 
tana verdiyi təkrarsız və dəyərli qiym ətləndirm əsi və təhlili araşdırılır, dastanın dünyada 
tam dılm ası yolunda apardığı m əqsədyönlü fəaliyyətindən bəhs olunur. Bu m əsələnin 
Azərbaycan xalqının üm um m illi m ənafeyinə xidm ət etməsi faktı m üəyyənləşdirilir.
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Г Е Й ДА Р А ЛИ ЕВ И “ КНИГА Д Е ДЕ  ГОРГУДА”
РЕЗЮ М Е

В статье анализирую тся идеи общ енационального лидера Гейдара Алиева об 
уникальном памятнике азербайджанского народа «Книге Деде Горгуда», исследу
ется оценка великого лидера с различных аспектов и говорится о целенаправлен
ной деятельности  в общ епризнании эпоса во всем мире.
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H E Y DA R  ALIYEV AND “THE BOOK OF DEDE K O R K U T ” 
SUMM ARY

In the article is analyzed thoughts o f  national leader H eydar A liyev about «Dada 
G orgud Book» unexam pled cultural m onum ent o f  the Azerbaijan people, is investigated 
to the epos from different aspects valuing o f  geniuses leader, it is talked from expedient 
activities carried out o f  introducing in the world o f  the epos. This is defined serving to 
general national interest o f  the Azerbaijan people o f  the problem.
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M əsələnin qoyuluşu. Omummilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsi ki- 
mi ədəbi-mədəni sahədəki fəaliyyəti də mühüm tədqiqat obyektidir. Eyni 
zamanda “ Dədə Qorqud k i tab rn ı  müxtəlif aspektlərdən tədqiqata cəlb et- 
m ək Azərbaycan folklorşünaslığının təxirəsalınmaz məsələlərindəndir. 
Bu baxımdan Azərbaycan xalqının misilsiz mədəniyyət abidəsi olan “D a
da Qorqud k i tab f ' çox diqqətlə araşdtrılmalı, eposun əsasını təşkil edən 
ideyalar Heydər Əliyev konsepsiyaları prizmasından təhlil və tədqiq edil- 
məlidir.

İşin məqsədi. “ Dədə Qorqud kitabı” haqqında ümummilli liderin fikir- 
lərini m uəyyənləşdirmək və bu sahədə araşdırma aparmaq.

“Heydər Əliyev və “ Dədə Qorqud kitabı” mövzusu həm ədəbi, həm 
publisistik, həm də siyasi-ideoloji cəhətdən aktuallıq kəsb edir. M əlum dur



ki, üm um m ill i  lider həyatı və fəaliyyəti boyu ədəbiyyata diqqət və qayğı 
göstərm iş, onu m illi-etnik, siyasi-ideoloji, m ənəvi cəhətdən xalqın for- 
m alaşm a yolu, m etodu hesab etm işdir. Uzun əsrlər boyu hakim  saraylar- 
da və poeziyada başqa dillərin hökm ranlığı səbəbindən xalq öz m övcud- 
luğunu şifahi yaradıcılıqla saxlam ış, bunu bütün dünyaya təlqin etmişdir. 
Xalq yaradıcıhğının tarixə çevrilm iş və yazıya alınm ış ən böyük nü- 
m unəsi “Dədə Q orqud kitabı”nı m öhtərəm  liderin “M illi varlığım ızın m ö- 
təbər qaynağı” adlandırm ası təsadüfi deyildir. X alqın tarixini əks etdirən 
əsərlər daim  üm um m illi lider H eydər Ə liyevin diqqətini cəlb etmişdir. 
Dahi öndər yazarlara m üasjrliklə yanaşı tarixiliyi də əks etdirm əyi tövsiyə 
edir, öz ədəbi fıkirlərində örnək olaraq tarixi qəhrəm anlıq dastanlarına is- 
tinad edirdi: “X alqın istedadı, onun yaradıcılıq  dühası “ Dədə Q orqud ki- 
tabı” , “K oroğlu” və başqa epik əsərlərdə bütün dolğunluğu ilə təcəssüm  
tapm ışdır (1, 293). Dahi rəhbər ədəbi fıkirlərində D ədə Q orqud, M anas, 
A lpam ış kimi dastanların  adlarını böyük qürur və fəxarətlə çəkir, onları 
türk xalqlarının özünəm əxsus m ənəvi sərvəti sayır, türklərin dərin kök- 
lərinin çox dəyərli nüm unəsi hesab edirdi. Bu eposların tarixi, elm i, fəl- 
səfi, ideoloji, tərbiyyəvi əhəm iyyətini qabardır, dünya sivllizasiyasm ı mə- 
dəni inciləri sayır, onların geniş şəkildə təbliğinə çalışır, həm çinin bu 
əsərlərin üm um türk birliyinə xidm ət etm əsi faktını önə çəkirdi.

Bu baxımdan, i4Dədə Qorqud k i ta b f  na olan m ünasibət daha yüksək və 
təqdirəlayiqdir. 1997-ci ilin 20 aprelində imzaladığı “K itabi-D ədə Qorqud” 
dastanlarının 1300 illik yubileyinin keçirilm əsi üm um m illi liderin folkloru- 
muza, ümum iyyətlə, ədəbiyyatşünaslığa etdiyi ən böyük xidmətdir. Bu fər- 
m anın əhəm iyyətindən danışan Tofıq H acıyev yazırdı: “A zərbaycan 
Respublikasmın dövlət rəbbəri öz fərm anı ilə Dədə Q orqudu Azərbaycan 
vətəndaşı elədi” (2, 9). Bu yubileyin üm um dünya m ədəniyyət nüm unəsi 
kimi YUNESKO səviyyəsində keçirilməsi, türk dünyası folklorşünasları- 
nın, dövlət başçılarınm  iştirak etməsi həm elmi, həm də siyasi mahij^yət da- 
şıyırdı. Bununla Azərbaycan xalqının dünyanın qədim və oturaq xalqların- 
dan olması fıkri bir daha təsiqləndi. Bu abidənin üm um dünya, üm um türk 
xarakteri ilə yanaşı həm  də milli mahiyyəti aşkarlandı və A zərbaycan ш э- 
dəniyyəti nüm unəsi kimi dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirildi.

Um um m illi liderin xidm əti bu fərm anla m əhdudlaşm am ış, “K itabi- 
Dədə Q orqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunm uş təntənəli yubiley 
m ərasim indəki nitqi, “K itabi-D ədə Q orqud” ensiklopediyasına yazdığı ön 
sözlə qorqudşünashğa öz dəyərli töhfəsini vermişdir. B u m ənbələrdə dahi 
öndər dastam n elm i-bədii və tarixi-fəlsəfi təhlilini verm iş, onu m üxtəlif 
prizm alardan dəyərbndirm işd ir:

1. “Dədə Q orqud k ita b f’ bizim  ana kitabımızdır. Dədə Q ordud bizim  
ulu babamızdır, əcdadım ızdır.



2. “D ədə Q orqud kitab ı” özündə böyük elmi, m ədəni, m ənəvi fikirləri 
cəm ləşdirən abidədir.

3. “D ədə Q orqud kitabı” qəhrəm anhq dastanıdır. B ir cəngavər igid 
haqqında yox, bütöv xalqın qəhrəm anlığını özündə cəm ləşdirən eposdur.

4. “Dədə Q orqud kitab ı” sülh carçısıdır.
5. “D ədə Q orqud kitab ı” birliyə çağırış sədasıdır.
6. E tnik yaddaşın, arxaik təfəkkürün güzgüsüdür.
7. N itq im izin , dilim izin, m ənəviyyatım ızın, ruhum uzun nəğm əsidir.
8. M illi estetikam ızm  qaynağıdır.
9. E tika kitabım ız, əxlaq kodeksim izdir.
10. “Dədə Q orqud kitab ı” epik təfəkkürün başlağıcıdır.
11. “D ədə Q orqud kitabı” bizim  tarix kitabımızdır.
12. “D ədə Q orqud kitab ı” bizim  azadlıq kitabımızdır.
B u yanaşm alar təsadüfi xarakter daşımır. 12 boydan ibarət olan dasta- 

na 12 cür yanaşm a m etodu yalnız H eydər Ə liyev təfəkkürünə xas ola 
bilərdi. “D ədə Q orqud kitabı” bizim  ana kitabım ızdır, əcdadım ızdır - ifa- 
dəsi tarixi k ö k b rim iz in , xalqım ızın genetik m ənsubluğuna xidm ət edir. 
Ö zündə m ədəni, elm i və m ənəvi fıkirləri cəm ləşdirdiyinə görə “Dədə 
Q orqud kitab ı” tarixilik , m illilik və dünyəvilik baxım m dan araşdırılm alı- 
dır. D ahi öndər öz çıxış və nitqlərində bu dastanın m üx təlif araşdırm a yol- 
larını m üəyyənləşdirm işdir:

R us-Sovet im periyası dövründə m üştərək türk abidəsi kimi öyrənilən 
“D ədə Q orqud kitab ı” m əhz A zərbaycan xalqına m əsub olan abidə kim i 
öyrənilm əlidir. X alqın form alaşm a taixini əks etdirən abidə kimi araşdırıl- 
m alı, dastanm  m illi m ənsubiyyəti qabardılm ahdır.

“D ədə Q orqud kitabı”nın türkləri b irb şd irən  cəh ə tb ri aşkara çıxarıl- 
malıdır.

“D ədə Q orqud k itab ı” dilçilik baxım ından araşdırılm alı, nitq h ad isəb ri 
öyrənilm əli, dastanın  dərin qatlarında yaşayan, bu gün də dilim izdə, məi- 
şətim izdə i ş b d ib n  ifadələr tapılm alı, dilim izə xas olan lakoniklik, m elo- 
dika, şeiriyyət dastan m aterialları əsasm da təhlilə cəlb olunm alıdır.

G özəllik  və hikm ət, gözəllik və qeyrət, gözəllik və sədaqətin qırılm az 
daxili harm oniyasının  dastanın əsas fəlsəfi qayəsi olm ası üm um rnilli lid- 
erin d iqqətindən yaym m am ışdır. M illi estetik  d əy ərb rin  əks olunduğu 
dastan gözəlliyə yazılm ış bir him n xarakeri ib  öyrənilm əlidir. B əşəriyyəti 
m üşayiət edən bir ikilik -  xeyir və şər, gözəllik və eybəcərlik, kom iklik 
və faciəvilik , m əhəbbət və nifrət kimi dastanın m ahiyyətini əks etdirən 
kateqoriyalar aşılanm alıdır.

M illi m entalitet fəlsəfəsinin əsasını təşkil edən milli və bəşəri dəyər- 
lərin yeri "D ədə Q orqud k i ta b f  nın etik prinsiplərindən çıxış etm əklə mü- 
əyyənləşdirilm əlidir. G əncliyin bu dəyərlər ruhunda tərbiyə edilm əsi əsas 
qayə olm alıdır.



X alqın epik təfəkkürünün yaranm ası və form alaşm ası tarixinin “Dədə 
Q orqud k itab ı”nın tarixinə əsaslanaraq daha dərin qatlarda araşdırılm alı- 
dır. Belə ki “Dədə Q orqud kitabı” A zərbaycan ədəbiyyatında ilk epik əsər 
sayılm alıdır. “D ədə Q orqud k ita b f’nın 1300 illik tarix in in  qəbul edilm əsi 
ilə bu tarix  daha da qədim dən hesablanm alıdır. 1997-ci il 20 aprel tarixli 
fərm anı ilə K itabi-D ədə Q orqud dastanlarının 1300 illik yubileyinin həm 
respublika, həm  də Y U N ESK Q  səviyyəsində keçirilm əsi A zərbaycan epik 
təfəkkürünün form alaşm a tarixini bir neçə əsr əvvələ apardı. B u zam ana 
qədər A zərbaycan dilli ədəbiyyatım ızda ilk epik əsər X III əsrdə yazılan 
anonim  “D astani-Ə hm əd H əram i” m əsnəvisi sayılırdı. Lakin dahi liderin 
fəaliyyəti nəticəsində bu tarix bir qədər də qədim ləşdi, həm çinin  bu fıkir- 
lər dünya ictim aiyyətinə qəbul etdirildi.

X alqım ızın zəngin tarixi, qədim  m ədəniyyəti bu eposda öz əksini tap- 
mışdır. E tn ik  xarakterim izdəki, m entalitetim izdəki azadlıq  əzm i, iradəsi 
dastanda əks olunm uş, m əhz başdan-başa azadlıq ruhunda köklənm işdir. 
T ədqiqatlar zam anı bu cəhət m iitb q  пэгэгэ alm m alıdır.

Ürnum m iüi lider “Dədə Qorqud kitabı” dastanının xalqın həyatında və 
tarixindəki rolunu qabardır, əhəm iyyətini, təsir gücünü yüksək dəyərlən- 
dirirdi. 2003-cü ildə k eç iribn  Dünya azərbaycanlılarınm  I qurultayındakı 
nitqini də m əhz Dədə Qorqudsayağı yekunlaşdırırdı: “Qoy, çaylarım ız 
qurum asın! Qoy ağaclarım ız kəsilm əsin! Qoy çırağınız sönm əsin! (3, 438)

Dahi öndər “D ədə Q orqud k ita b r’nın keçdiyi yola nəzər salaraq onun 
1300 il ərzində xalqım ızın yaşam asm da, öz m illi 'm ənliyini dərk etm əsi və 
qorum ası yolunda m übarizədə m ənəvi qida m ənbəyi olm asını vurğu- 
layırdı. Çox m araqlıdır ki, üm um m illi lider “Dədə Q orqud kitabı”nın təd- 
qiq tarix in i də açıqlayır, эп görkəm li tədqiqatçıların  adlarını hörm ətlə çə- 
kirdi. 1950-ci ildə dastam n xalqa zidd əsər kimi qadağan edilm əsinin sə- 
bəb və nəticələri -  1951-ci ildə Yazıçılar İttifaqm ın iclasında M irzə İbra- 
him ov, Səm əd Vurğun, M ikayıl Rəfıli, M ikayıl R zaquluzadənin  öz tarixi 
səh v b rin in  “etirafı” kim i h ad isəb rin  xatırlam ası bu dahi şəxsiyyətin das- 
tanın  tədqiq  tarixinə də bələd olm asının göstəricisidir. Bütün bunlar dahi 
öndərin ədəbi b ilik b rin in  nə qədər dərin və əhatəli o lduğunu göstərir.

B u dastanı xalqm  qədim  tarixinin daşıyıcısı kimi qiym ətləndirirdi: 
“A zərbaycan xalqının, bütün türkdilli xalqların böyük tarixi abidəsi olan 
“Dədə Qorqud kitabı” 1300 ildir ki, yaşayır. Əgər 1300 ildən öncə “ Dədə 
Qorqud kitabı’'nın yaranm ası üçün xalqlarım ızın nə qədər səy b r qoyduğu- 
nu və nəhayət, bu tarixi abidəni yaratdıqlarını nəzərə alsaq, onda təsəvvür 
edə b ib rik  ki, bizim  xalqlarım ızın nə qədər dərin kökləri və nə qədər zən- 
gin m ədəniyyəti vardır (4, 319).

Bu fık irb rin  tarixi-siyasi və ədəbi əhəm iyyəti göz qabağındadır. Qə- 
dim  və zəngin tarixə m alik türk xalqları həm  də zəngin  ədəbi təfəkkürə,



mədəniyyətə malikdirlər. Xalqın qədim mədəni və dövlətçilik ənənələri- 
nin mövcudluğunu göstərən bu dastan öz tarixi qiymətini almalı, dünya 
mədəni incibri sırasında öz yerini tutmalıdır.

Ümummilli lider qürur, şərəf və ləyaqət simvolu kimi dəyərləndirdiyi 
“Dədə Qorqud kitabı”nı gənc nəslin tərbiyəsində əvəzolunmaz vasitə sa- 
yaraq onu dövlətçilik prinsiplərinin inkişafı üçün zəruri hesab edirdi.

“Dədə Qorqud dastanının fövqəladə əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, 
bizim tariximizin 1300 illik dövrünü həm əks etdirir, həm də təsdiq edir. 
0 ,  tarixi köklərimizi dünyaya göstərir, oğuz, türk mənşəyimizi və zəngin 
tariximizi sübut edir. Bunlar bizim hamımız, xalqımızın bu günü, gələcəyi 
üçün əhəmiyyətlidir” (1, 18).

Fikrimi “Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabından gətir- 
ilmiş bir sitatla tam am lam aq çox doğru olardı: “Bu möhtəşəm folklor abi- 
dəsində öz inikasını tapmış milli-mənəvi dəyərlər xalqımızın tarixi kim- 
liyini qürurverici bir görüntü ilə əks etdirdiyindən müstəqil Azərbaycan 
dövlətçiliyi baxımından dünəni, bu günü və sabahı çevrələyən bütün 
zamanlar üçün böyük siyasi-ideoloji əhəmiyyətə malikdir” (5, 79).

İşin elmi nəticəsi. Möhtərəm dövlət xadimi Heydər Əliyevin “Dədə 
Qorqud k itabf 'nda əks olunan tarixi, elmi-f'əlsəfi və həyati konsepsiyaiar 
haqqında fıkirləri məqalədə öz əksini tapmışdır.

Işin tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalə dövb tç ii ik  tariximizdə əvəzolunmaz 
şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin ədəbiyyat sahəsindəki fəaliyyətini, eyni 
zam anda milli folklorşünaslıq düşüncəmizdə böyük yeri olan “Dədə Q or
qud kitabı”nı öyrənmək baxtmından elmi əhəmiyyətə malikdir.
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