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Türk edebiyatının en önemli kay-
naklarından hatta Fuat Köprülü’ye 
göre Türk edebiyatının bütün eser-
lerinden daha değerli olan Dede Kor-

kut Kitabı yeniden ele alındı, yeniden okundu ve basıldı.
Bu önemli eserin, birisi 12 hikâyeden ibaret Dresden 

nüshası, diğeri 6 hikâyeden ibaret Vatikan nüshası olmak 
üzere iki yazma nüshası bulunmaktadır. Destanî hikâye 
türünün şah eseri olan bu kitap, bugüne kadar birkaç 
kişi tarafından okunmuş, incelenmiş ve yayımlanmıştı. 

Bunlar arasında belli bir şöhret kazanan ve takdir 
gören üç çalışma: Kilisli Muallim Rifat (1916), Orhan 
Şaik Gökyay (1938) ve Muharrem Ergin (1958)’e aittir.1 
Gökyay ve Ergin’in kitapları daha sonra da aynı şekilde 
basılmıştır. 

Şimdi 2014 tarihini taşıyan elimizdeki çalışma 
Yunus Zeyrek’e aittir.2 İlk defa tıpkıbasımıyla birlikte 
sadeleştirilmiş şekli, aynı cilt içinde ve kitabın şanına 
yakışır bir baskıyla karşımıza çıktı.

Merhum bilginimiz Muharrem Ergin tarafından 
etraflıca incelenerek yayımlanmasından bu yana 56 yıl 
geçmiş; 56 yıl boyunca çeşitli araştırmalar ve yayınlar 
yapılmış, eserdeki okumalarla ilgili yeni görüşler ortaya 
çıkmıştır. Bunlar arasında okuma farklılıkları yanında 
çözülen veya çözülemeyen birtakım problemlerin 
olduğu da malûmdur. Bu sebeple Yunus Zeyrek’in, 
kitabı yeniden okuması çok isabetli olmuştur. 

Büyük ebatta (25x40) basılan eser, iki bölüm ve 312 
sayfadan meydana gelmektedir. Kitap, renkli kuşe 
kâğıda basılmış, sayfa kenarları tezyin edilmiş, harita ve 
desenlerle donanmış, bezenmiş.

Kitabın birinci bölümünde şu alt başlıklar 
bulunmakta: İçindekiler, Sunuş (Eskişehir Valisi Güngör 
Azim Tuna), Bu Kitaba Dair Birkaç Söz (Y. Zeyrek). 

Zeyrek’in altı sayfalık yazısında, Kitâb-ı De-
dem Korkud’un önemi, çeşitli âlimlerin görüşlerine 
başvurularak ortaya konmuş. Sonra kitabın hazırlanma-
sında takip edilen metot hakkında bilgi verilmiş. Ayrı-
ca kitabın farklı okumalarına örnekler verilmiş. Burada 
dikkatimizi çeken farklı bir husus da Zeyrek’in Dede 
Korkut Kitabı’nda geçen ve Ahıska muhitinde kullanılan 
söz varlığına işaret etmesidir. 

Kitabın bundan sonraki kısmında, Dede Korkut 
coğrafyasını gösteren ve vaktiyle merhum M. Fahrettin 
Kırzıoğlu tarafından hazırlanmış olan harita, kitapta 
anlatılan hayatın nerelerde yaşandığını göstermesi 
1     Kilisli Muallim Rifat (Bilge), Kitâb-ı Dede Korkut, İstanbul, 1916; 

Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul, 1938; 
Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Giriş-Metin-Faksimile, 
Ankara, 1958.

2    Yunus Zeyrek, Kitâb-ı Dedem Korkud-Alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan, 
Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, Ankara, 2014.

bakımından çok önemlidir. Ayrıca bir de eski bir Dede 
Korkut minyatürü konulmuş. Dresden nüshasında 
yer alan destanî hikâyeler bugünkü Türkçe ile kaleme 
alınmış. Zeyrek, kitabın dilini fazla zorlamadan, elden 
geldiğince aslına bağlı sade bir metin sunuyor (sayfa: 15-
150). Kıyamadığı kelimeler için hazırladığı sözlüğü de 
bu bölümün sonuna koymuş. Sözlükten sonra Zeyrek’in 
kitabın hazırlanmasında istifade ettiği kaynakların 
alfabetik listesini görüyoruz.

Asıl kitabın ikinci kısmı diyebileceğimiz bundan son-
raki bölümünde Dede Korkut Kitabı’nın Dresden nüs-
hasının asıl metni ve bu metnin okunuşunun bugünkü 
alfabeyle yazılmış şekli yer almaktadır. (s.159-311).

Zeyrek’in çalışması birçok bakımdan orijinal 
sayılır. Zira kitapla ilgili ansiklopedik bilgilerde 
öncekilerden farklı hususlara temas etmiştir. Bazı 
kelime ve kahramanların isimlerini de farklı okumuştur. 
O, bu şekillerin daha doğru olduğu kanaatindedir. 
Şüphesiz bu hususlar günümüzün bilginleri tarafından 
değerlendirilecektir.

Diğer taraftan Zeyrek, orijinal metni kendi rengi 
ve hattıyla veriyor, bunu bir de günümüzün sade 
Türkçesine naklediyor. Yani isteyen istediği metinden bu 
değerli eseri okuyabilecektir. Halkımız, öğrenci kesimi 
ve aydın kesimi…

Eserin son sayfasında Zeyrek’in biyografisi ve diğer 
kitaplarının listesi yer alıyor. Bu listeye bakınca onun bu 
eseri hazırlamada yetkili biri olduğunu anlıyorsunuz.  

Kafkasya’dan Anadolu’ya geniş bir coğrafyadan 
yer adlarının bulunduğu Kitâb-ı Dedem Korkud’un 
merkezinde bugün buruk ve hüzünlü Ahıska da yer 
almaktadır. Dikkat çekici bir tesadüf, Dede Korkut 
üzerinde kafa yoran Muharrem Ergin ve Yunus Zeyrek, 
eski Ahıska muhaciri ailelere mensup şahıslar… 

Her eser için her yeni katkı takdire şayandır. Zeyrek, 
zaman, zahmet ve sabır gerektiren bir işi başarmış. 
Büyük bir, emek, birikim ve cesaret isteyen bu görevi 
alnının akıyla tamamlayan Hocamız Yunus Zeyrek’i 
gönülden kutluyoruz.

Son sözü Dedem Korkud söylesin:
Dua edeyim hanım:
Ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın
Ak sakallı baban yeri uçmağ olsun
Ak bürçekli ananın yeri behişt olsun
Kadir seni namerde muhtaç etmesin
Ak alnında beş kelime dua kıldık
Kabul olsun
Âmin âmin diyenler didar görsün
Yığışdırsın dürüşdürsün
Günahınızı Muhammed Mustafa’ya bağışlasun hanım hey!

“KİTÂB-I DEDEM KORKUD” 
YENİDEN ELİMİZDE

 Ünal KALAYCI
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