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A raslı H əm id M əm m ədtağı oğlu (1909-1983) G əncə şəhərində anadan olmuş- 
dur. Görkəm li Azərbaycan ədəbiyyatşünası, fd o lo g iya  elm ləri doktoru  (1954), 
A zərbaycan MEA-nın üzvü (1958), həqiqi üzvü (1968), uzun illər respublikamızın  
oir sıra  a li m əktəblərində dərs demiş, AMEA-nın Şərq əlyazm aları şöbəsinin, Ədə- 
biyyat və D d  institutunun, Şərqşünaslıq institutunun şöbə  müdiri, 1960-1968-ci il- 
lərdə Nızamı adına Azərbaycan Ə dəbiyyatı Muzeyinin direktoru olmuşdur. 1970-ci 
ıldən AM EA-nm Yaxın və Orta Şərq xalqları İnstitutunun direktoru vəzifəsində ça- 
lışmışdır. Azərbaycan qədım və orta əsr ədəbiyyatınm  kam il bilcisi o lm u şdu r■ Nə- 
S'mı Kışvəri, Əqlani, Saib Təbrizi, Vaqif Vidadi haqqm da tədq iqa t əsərlərinin 
muəllijı olan H əm ıd Araslı N ızam i və Füzuli irsinin öyrənilm əsində xüsusi y e r  tut- 
muşdur, A zərbaycan folklorunun, «Kitabi D əd ə  Qorqud», «Koroğlu» dastanlarımn  
ılk tədqıqatçılarından olmuşdur.
/ U ) «NİZC,r  Gəncəvi» (1947), «XVII-XVIII əsr Azərbaycan  ədəbiyya tı tarixh  
(1956), «Boyuk Azərbaycan şairi Füzuli» (1958) və s. Mühüm elmi monoqrafıvala- 
rın müəılifıdir.

Tiirk D il Qurumunun (Türkiyə, 1957), İraq EA-nm (1972)fəxri üzvü olmuşdur.

«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» HAQQINDA*

«K itabi-D ədə Qorqud» Azərbaycan ədəbiyyatının çox qədim  nüm unələrindən 
an ' arm  təxr™nən XI-XII əsrlə rdə qələm ə alınm ış əslinə  hələ  də 

təsad u f edılm əm ışdır. XV- XVI əsrlərdə isə yenidən köçurülm üş iki nüsxəsi elm 
aləm ınə m əlum dur. Bunlardan biri Drezden, ikincisi V atikan kitabxanasındadır. 
Bırıncı nüsxədə bir m üqəddim ə, on iki boy, ikincidə eyni m üqəddim ə və birincidə 
olan boylann altısı vardır. Drezden nüsxəsi hələ XIX əsrin 15-ci ilində alm an alimi 
Dıtsın verdıyı m əlum atla elm  aləm ində tanınmışdır. Vatikan nüsxəsinin foto surəti 
ısə 1952-cı ıldə Italiya şərqşünaslarından prof. E. Rossi tərəfindən  nəşr olunmuşdur.

B ır çox d ıllərə  tərcüm ə olunmuş bu əsər haqqında xeyli tədqiqat əsərləri ya- 
zılmış, alman, rus, türk, İtaliya alimləri, habelə sovet şərqşünasları bu dastanların 
harada və  nə zam an yaranm ası, Dədə Qorqudun şəxsiyyəti və s. haqqında m üxtəlif

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları. Bakı: Azərnəşr, 1962 (ön söz əvəzi).

fikirlər irəli sürm üşlər. Bu gün do istor xarici alimlor, istorsə do sovet alimlori bu 
abidə üzərində tədqiqatı davam  ctdirmokdodirlor.

Bütün bunlara baxınayaraq «Kitabi-Dodo Qorqud» haqqında miibahisolorə 
yekun vuran dorin elıni-todqiqat osori lıolo yaranmamışdır.

A zərbaycanda bu abidənin todqiqinə son otuz ildo başlanılm ışdır. Azorbay-can 
alim ləri əsərin yaranm a tarixini, ədobi ohəıniyyotini və dil xüsusiyyotlorini daha 
düzgün bir istiqam ətdə qiym ətləndirm əkdədirlər. Aparılan todqiqat nəticəsində top- 
lanılmış tarixi m əlum atların  təhlili aydınlaşdırır ki, bu abidə təxm inən X-XI əsrlərdə 
Azərbaycanda baş verən  tarixi hadisələrlə səsləşm əkdədir. Ə sərin ilk orijinalı da 
Azərbaycanda yazıya alınm ışdır. Əsli daha böyük olub daha çox qəhrəm anların 
şücaətindən bəhs edən bu abidəni, sonralar ixtisarla köçürən katib lər çox dəyişmiş 
və m üasirləşdirm işlər. Ə sərin ruhuna uyğun gəlm əyən dini m otivlər də  sonradan 
əlavə olunm uşdur ki, bunu hə lə  XIV əsrdə bu abidədən bəhs edən alim lərdən Əbu- 
bəkr ibn Abdulla ibn A ybək Əd-D əvadarinin verdiyi m əlum at da təsdiq edir. O özü- 
nün «D ürərüt-tican» adlı tarixində «Təpəgöz» boyundan bəhs edir. Burada verilən 
m əlum at «K itabi-D ədə Q orqud»dan m əlum  «Təpəgöz» boyundan çox fərqlidir. Də- 
vadari də T əpəgözün Basat tərəfındən öldüruldüyünü qeyd edir. Lakin burada Basatı 
bu işə vadar edən qardaş intiqamı deyil, gözəl nişançı bir qıza olan m əhəbbət və ata 
tənəsidir. Basat oğuzlar içində yetişib nişançılıqda heç kəsin qalib g ələ  bilmədiyi bir 
qızı m əğlub edərək  aldığını atasına m üjdə verdikdə atası: «M ən də e lə  bildim ki, 
Təpəgözü öldürm üşsünüz» - demişdir. Buna görə də Basat Təpəgözü öldürmüşdür.

Buradan aydın görünur ki, D əvadariyə yazılı m ənbələrdən  m əlum  olan «Tə- 
pəgöz» boyu «K itabi-D ədə Qorqud»dakı boydan çox fərqli, həm  də çox zəngin 
hadisələrlə dolu imiş. M üəllifm  qeydinə görə: «Basat ilə T əpəgöz arasında ağla sığ- 
m ayan əhvalatlar» baş verir. Yenə də həm in m üəllif türk-moğol dastanlarında bir çox 
«şəri-şərif»ə uyğun olm ayan hallar olduğunu göstərir. M əhz buna göro də sonrakı 
katib lər Dədə Q orqud dastanlarının üzünü köçürdükləri zam an onlardan ancaq «şəri- 
şərif»ə uyğunlaşdınnaq m üm kün olanlarını secmiş və doğrudan da «şəri-şərif»ə 
uyğunlaşdırm ağa cəhd  etm işlər. Bu cəhdi Drezden nüsxəsi ilə Vatikan nüsxəsinin 
m üqayisəsi də aydın göstərir. Görünür XV əsr katibinin (nüsxənin üzünü köçürən) 
dəyişdirdiyi və «şəri-şərif»ə uyğunlaşdırdığı boylar XVI əsr katibini təm in etməmiş, 
bunlardan şəriə tə  daha uyğun olanlarını seçmiş vo bununla da kifayətlonm əyərək bir 
q əd ər də «şəri-şərif»in qəbul edəcəyi şəklə sahnağa cohd etmişdir.

Misal üçün Drezden nüsxəsində Dirsə xanın arvadı xana: «Hey Dirsə xan, 
m ana qəzəb etm ə, incinib acı sözlər söyləm ə» - dediyi halda Vatikan niisxosində bu 
cüm lə: «No m əndəndir, no səndən. Ustümüzdo qayım duıan allahdandırw -şəklinə 
salınmışdır. Belo dini ifadolorin artmasına olduqca çox misal gotirm ək olar.

Görünür ki, XVI əsr katibinin «Topogöz», «Doli Domrul», «QanturaIı» kimi 
boyları ixtisar etm osi də bu moqsodlo olmuşdur.

Lakin katiblərin  belə cidd-cohdlərino vo tohritlorino baxm ayaraq, «Kıtabi- 
D ədə Qorqud» nüsxolərindo oslindon çox şcy mühafizo cdilmişdir.

Bu dastanlarda qəhrom anhq, ataya, anaya lıörmot, m ohobbot, dostluq, səmi- 
m iyyət və fədakarlıq, qadına ehtiram, ana hiiququnu üstiin tutmaq, doğruluq kimi 
insani sifətlor təronnüm  edilir. Aydın olur ki, daha qodim oğuz-qıpcaq mübarizoləri 
sonrakı katiblor torofındon kafır-müsolman vuruşları şoklino salınmışdır.



Dədə Qorqud dastanları dalıa çox köçəri-patriarxal qəbilə quruluşunun pozul-duğu, 
feodal münasibətlərinin qüvvətləndiyi əsrlərin məhsuludur. Burada təsvir edilən cəmiy- 
yətin başında xanlar xanı Bayındır xan durur. Lakin boylarda onun yalnız adı çəkilir. Əsə- 
rin əsas qəhrəmanı isə Qazan xan və onun ətrafinda bir-ləşən bahadırlardır. Eyni zamanda 
burada «qarğı cida gəzdirən» rəiyyət rəhrəmanlanndan, nökərlərdən, çobanlardan da bəhs 
edilməkdədir. Heç bir adı-sanı, mənsəbi olmayan Dəli Domrul isə  mövhumi-dini 
qüw ələrə , Əzrailə qarşı cıxır, nəticədə dastan məhəbbətin ölüm ə qalib gəlm əsi ilə bitir.

Salur Q azan «qırış günü öndən təpən» qəhrəm andır. «U laş oğlu , tulu quşun 
yavrusu, qonur atın ayası, xan U ruzun ağası, B ayındır xanın  köygüsü» - deyə tanı- 
dılan bu qəhrəm an əsərin  əsas sim alarından biridir. O nun ev in in  yağm alanması, 
oğlunun və özünün əsir alınm ası, qəhrəm anlığı təsvir olunur. O, xalq ına sadiq, fəda- 
kar, vətənpərvər, yenilm əz və cəsarətli b ir qəhrəm an kimi göstərilir.

Qazan oğlu Uruz da atası kim i yenilm əz igiddir. O, iki d ə fə  düşm ənə əsir 
duşür. H ər ik isində də m ərd lik lə  h ərək ə t edir. O, nam us uğrunda çəngəldən  asılıb 
ətin in  qıym a-qıym a doğranm asm a razı olur, anasının tanınıb düşm ən  məclisinə 
aparılm asına razı olmur. O, on birinci boyda atasını əsirlikdən  xilas edir. Atası onu 
sınam aq üçün özünü nişan vermir. U ruz isə m eydanda qəh rəm an lara  qalib gələn 
atasm dan üstün çıxır.

Dastanlann başqa qəhrəm anlan da Oğuz bəylərindən ibarətdir. Bozatlı Bey-rək, 
Qanturalı, Buğac kimi bəy oğullan öz qəhrəmanlıqlan ilə nüfuz və ad qa-zanmış igidlərdir.

Bu qəhrəm anlıq larla bərabər boylarda qarətçilik və q əb ilə  çəkişm ələri də 
özünə yer tapm ışdır, Buna baxm ayaraq, əsasən xalq qəhrəm anlığı ruhunda qurulmuş 
olan bu  dastanlarda, Q araca Çoban surəti xüsusən diqqəti cə lb  edir. B u sədaqətli 
qəhrəm an altı yüz nəfərlik  bir düşm ən dəstəsi ilə  təkbaşına vuruşm alı olur. Onu satm 
alm aq istəyirlər. Ona h əd ə  gəlirlər, lakin o qorxmur, təpədən-d ım ağa qədər 
silahlanm ış düşm ənə m üqavim ət göstərir.

Onun iki qardaşı öldurülürsə də, njhdan düşmür, qalib g ə lin cəy ə  qədər mərd- 
liklə vuruşur. Daşı tükənir, sapanına qoyun-keçi qoyub atır. B ir atanda ikisini-üçünü 
öldürür. D üşm ənin gözünü qorxudur. Onun sapanının içi üçyaşar dana dərisindən, 
qolları üç keçi qılm dan toxunm uşdur. H ər atanda on iki batm an daş atır. Atdığı daş 
yerə düşm ür, düşəndə də toz kimi sovrulur, ocaq kimi ovrulur, daş- düşən  verdə üç il 
ot bitmir.

D ədə Q orqud dastanlarında təsvir edilən m üharibələr qətiyyən  m illi və ya dini 
vuruşm a deyil. Ə sasən tayfalar arasında gedən bu vuruşm alar çox zam an talan, qarət 
xatirəsi üçün və ya qız üstündə aparılır. B əzən tayfanın öz içində də vuruşma gedir 
ki, on ikinci boy buna ən yaxşı misaldır.

D ədə Qorqud dastanında islam dininin təsiri çox azdır. D oğrudur, burada hamı 
islamdır, «kafirlər» ilə m üharibə edirlər. Allah, M əhəm m əd və başqa dini adlar çox 
təkrar olunur. K ərbəla hadisəsindən xəbərdardırlar, namaz qılırlar, lakin bütün bunlar 
üzdəndir və katib lər tərəfm dən  qüvvətləndirilm işdir. İslam dini dərin və  əsaslı kök 
salm am ışdır. B ütpərəstlik  əlam ətləri ınəişətdə daha qüvvətli yer tutur. İnsanlar 
allahdan çox təb iə t qüvvələrinə inanıb etiqad edirlər.

Ə sərdən görünür ki, bu dövrdə xalq içərisində dini təbliğat aparan ərəb  və ya 
fars ruhaniləri «saqqalı uzun tat əri» adlandırılırm ış. Xalq özlərindən ayrı bir xalqa

m ənsub olanlara «tat ori» deyir. Hotta əzan sözii xalq dilinə kcçməmişdir. Əzan 
verməyi banlam aq adlandırırlar.

Boylarda qadın, ata, ana, qardaş və at da allah, M əhəm m od və Quran kimi mü- 
qəddəs sayılır.

«Dəli Domrul» boyunda allah adi insan kimi təsvir olunur. O, xudbin, moğmr və tə- 
rif sevəndir. Burada Əzrail real qəhromandan zəif verilir. O, qılıncı çəkib hücum edən 
Domrulun qorxusundan qapını qoyub bacadan qacır. Domrulu yalnız hiylə ilə məğlub edə 
bilir, atını ürküdür, at onu götürüb yerə vuran kimi sinəsinə qonub canını almaq istəyir. 
Burada xalqın öy qəhrəm anlannı dini qüvvələrdən yüksək tutduğunu görürük.

Əsərdə bütün qəhrəmanlar islam dininin haram buyurduğu şərab icir, «ərin könlün- 
də pas olsa şərab açar» deyirlər. A1 şərab din nümayəndələrinin qarşısında da təriflənir.

«D ədə Q orqud»da andlar da maraqlıdır, hec bir yerdə qəhrəm an allaha, pey- 
ğəm bərə deyil, «qılıncım a doğranaym», «oxuma sancılayın», «torpaq kimi sovru- 
layın», «oğlum doğm asın, doğsa da on yaşına varmasın» deyə real şey lərə and içirlər, 
dualar isə çox sadə və təbiidir:

«Sağ vanb əsən  gələsən, uğrun açıq olsun», «yerli qara adağın yıxılmasın», «çalı- 
şında qara polad üz qılmcın kütəlməsin», «çaparkən ağ-boz atın büdrəmə-sin» və s.

Ə sərdə qəhrəm anlar çox tez dinlərindən dönə bilirlər. D irsə xanın igidləri 
dönükluk edəndə G ürcüstana qaçırlar. Uruz isə atasına deyir:

«Qalxıbanı yerim dən m ən duraram. Qara gözlü yigitlərim  boyum a alaram. Qan 
Abqaza elinə m ən gedərəm . Altun xaça m ən əlim i basaram. Pulongeyən keşişinin 
əlini m ən öpərəm . Kafır qızın m ən alaraın. Dəxi sənin üzünə m ən gəlm əzəm ».

D ədə Q orqud dastanında qadın cəm iyyətin  bir üzvü kimi qiym ətləndirilir. 
Onlar qoçaqhqda k işilərdən  geri qalmırlar; övlada m əhəbbət, ə rə  sədaqət, ata-anaya 
hörnıət bəsləyirlər. D irsə xanın qadını oğlunun ovdan qayıtm adığını gördükdə atına 
minir, qırx incəbel qız ilə yaralı oğlunu dağlarda axtarır, tapıb gətirir.

Qazanın oğlu Uruz əsir düşdüyü zaınan Boyu Uzun Burla xatun onu qurtarma- 
ğa gedən ərinin dalınca düşm ənlə vuruşmağa gedir, özünü yaralanm ış orinə yetirib 
vuruşm ada adlı-sanlı qəhrəm anlarla bir yerdə iştirak edir, şücaət göstorir.

Dədə Qorqud dastanının bədii xüsusiyyotləri də maraqlıdır. Burada bütün ob-razlı 
ifadələr canlı həyatdan ahnmışdır. Təbiətdən alınan müqayisələr, təşbihlər son dərəcə 
maraqlı və sadədir. Qanturalını görduyü zaman qızın ona məftun olması «öysəl olmuş 
dana kimi ağzının suyu axdı» şəklində ifadə olunur. Arvadını hamilo qoyub getmiş 
Qazlıq Qoca qayıdıb gəlondə arvadının oğlumu ya qızımı olduğunu belə sual edir:

Qaytabanın m ayasın yuklü qoydum,
N ərm idir, m ayam ıdır, onu bilsom?
Qara elin qoynunu yiiklü qoydum.
Qoçmudur, qoyunm udur onu bilsəm ?
Ala gözlü görklü halalım  yüklu qoydum,
Erkəkm idir, qızm ıdır, onu bilsəın?

Dastanların nəsr dili də ahəngdar bir dildir, cüm lolər qafıyəlidir. Burada qoşa 
kəlm ələrə  tcz-tez rast gəlm ək olur: «Ov ovladı, quş quşladı», «Oğuz bəylərilə 
Dondar sağa təpdi, yigitlorlo Qarabudaq sola təpdi». «Ünüm ünlə, sözüm dinlə», 
«Qanı dediyim boy orənlər, dünya monim, dcyənlər» vo sairo.



XIX əsrdən  başlayaraq bu günə q əd ə r bu abidə haqqında yazanlar, adı 
dastanlarda çox çəkilən  və bıı dastanlarm  m üəllifı kim i g ö stərilən  D əd ə  Qorqud 
haqqında m üx təlif m ülahizələr yürütm üşlər. A parılan geniş tədq iqat D ə d ə  Qorqud 
adınm  bir çox türk xalqlarının şifahi ədəbiyyatında m övcud o lduğunu  aydmlaş- 
dırm ışdjr. Qazaq, qırğız, başqırd, türkm ən şifahi ədəb iyyatında D ə d ə  Qorqud 
əfsanəvi övliya, aşıq piri olaraq xatırlandığı kim i A zərbaycanda da çox m əşh u r imiş.

H ələ  XV əsrdə «Leyli və M əcnun əsərin in  m üəyyən fəsillərin i tə rcü m ə edib, 
eyni zam anda həm  də öz orijinal ə lavələri ilə bu m övzunu yen iləşd irən  Azərbaycan 
şairi Ə tai həm in poem ada D ədə Qorqud adını b ir neçə d əfə  təkrar edir. A ydm  olur 
ki, m ü ə llif D ədə Qorqud dastanlarım  yaxşı bilirmiş. B urada, elm  a ləm in ə  məlum 
D ədə Qorqud dastanlarından, Drezden kitabxanasm da olan «A talar sözlərin»dən, 
Topqapıda tapılm ış əlyazm asındakı m əlum atlardan başqa D əd ə  Q orqud adı ilə bağlı 
nəsihətam iz fik irlər də verilir:

Xoş dem iş Qorqud təhəm m ül xoş durur,
N ey şəkər tək  qəhri udm aq nuş durur,
P işqədəm lər sözün eşitm ək gərək,
H ər nə kim  p irlər dem iş etm ək kərək.

Yaxud:

D ədə  Qorqud söylədi ki, düşm ənin,
Ö lüsü ölsə sevinm ən kim sənin,
N ecə kim bu cüm lə başlardan keçər,
C üm lə aləm  həm  bu şərbətdən  içər.

Bu da aydınlaşdırır ki, XV  əsrdə A zərbaycanda D ədə Q orqud adı ilə  bağlı rə- 
vayətlər çox imiş.

D ədə Qorqud dastanlarının A zərbaycanla bağlı olduğunu vaxtilə m ü x tə lif məq- 
sədlə Qafqaza gəlm iş alim lər, səyyahlar da dəfə lə rlə  qeyd etm işlər. A dam  Oleari 
hələ  1638-ci ildə D ərbənddə olduğu zaman, A zərbaycanlılardan D ədə Qorqud heka- 
yələrin i eşitdiyini, Qazan xanın və arvadı Burla xatunun, e ləcə  də D ədə Qorqudun 
özünün burada qəbirləri olduğunu qeyd etmişdir. H əm in əsrin  ortalannda Şamaxıya 
gəlm iş səyyah Ö vliya Ç ələb i isə öz səyahətnam əsində D ərbənddə D ədə  Qorqud 
qəbri olduğunu və şirvanlıların bu qəbrə böyük ehtiram bəslədiklərin i, etiqad etdik- 
lərini yazır. «D ərbəndnam ə»də də Qorqud qəbrinin D ərbənddə olduğu göstərilir.

Bütün bunlar aydm laşdırır ki, D ədə Qorqud adı XV-XVII əsrlə rdə hə lə  Azər- 
baycanda canlı şək ildə yaşayırmış.

A zərbaycan xalqı arasında təkcə adam ların deyil, hətta  bütün əşyanın adla- 
rının da Qorqud tərəfindən  qoyulmuş olduğu barədə rəvayət vardır. Bu rəvayətdə 
deyilir ki, bütun şey lərə ad qoym uş D ədə Qorqud sonradan dərk  etm işdir ki, dörd adı 
yanlış qoym uşdur, buna görə də aşağıdakı misraları söyləm işdir:

G əlinə  ayran dem ədim  m ən D ədə Qorqud.
A yrana doyran dem ədim  m ən D ədə Qorqud.
İynəyə tikən dem ədim  m ən D ədə Qorqud.
T ikənə sökən dem ədim  m ən D ədə Qorqııd.

Burada deyilir ki, gəlin  evə goldikdən sonra oğulu ata-anadan ayırdığı iicün ona 
«ayıran» adı qoyulsa düzgün olarmış. Ayran iso «doyuran» adlanm alı imiş. İynə tik- 
diyindən «tikən», tikən isə sökdiiyıı, cırdığı l'ıcün «sökon» adlandırılm alı imiş.

Bu m israları M irzə Fətəli Axundov da öz tərtib etdiyi əlitba ilo yazdığından 
aydın olur ki, Q orqud haqqındakı bıı rovayot XIX osrdo çox m oşhur imiş.

«D ədə Q orqud» kitabınm  noşri işinə XIX əsrdən başlanm ışdır. İlk dəfə əsər 
üzərində tədqiqat aparan alman alimi Dits «Təpəgöz» boyunu 1815-ci ildə alman 
dilinə tərcüm əsi ilə birlikdə nəşr etmişdir. Ditsdən sonra m əşhur şərqşiinas Niyoldek 
bu əsəri bütünliikdə nəşr etm ək istəm işsə də, akadeırıik Bartoldun verdiyi məlumata 
görə çox yerini düzgün oxuya bilm ədiyindən hazırladığı işi yarım çıq qoymuşdur. 
1894-cü ildə əsərin  boylarını rusca tərciim əsi ilə birlikdə nəşrə Bartold başlamışdır.

Bartold əsərin  daha b ir neçə boyunu ruscaya tərcüınəsi ilə nəşr etırıiş, öldük- 
dən sonra isə əsərin  bütün mətni çapa hazırlanmış bir şəkildə onun arxivindən 
tapılmışdır. Bartoldun həm in bu tərcüm əsi 1950-ci ildə N izam i adına Ədəbiyyat və 
Dil İnstitutu tərəfındən  nəşr edilmişdir.

1916-cı ildə Kilisli M üəllim  Rifət eposu Berlin nusxəsi əsasında ərəb  əlif-bası ilə 
nəşr etmişdir. Lakin naşir əsərin bir sıra yerlərini oxuya bilməmiş, açıq buraxmışdır.

1938-ci ildə yenə də  turk alimi Orxan Şaiq Kökyay əsəri nəşr etmişdir. Eyni 
ildə əsəri A zərbaycanda latın əlifbası ilə biz çap etmişdik.

Son illərdə, İtaliya şərqşünası professor Rossi bu abidənin başqa bir variantını tapıb 
1952-ci ildə Vatikanda italyanca tərcüməsi və böyük bir müqəddimə ilo nəşr etmişdir.

Bu vaxta q əd ə r çap olunanlar içərisində ən  qiym ətli, elıni əhəm iyyətə malik 
nəşr 1958-ci ildə Türk Dil Qurum unun nəşridir ki, bunu əvvolkilərdən fərqləndi-rən 
əsas xüsusiyyət əlyazm alarının foto surətinin nəşri vo iki nüsxo əsasında tənqidi 
m ətnin  hazırlanm ası təşəbbüsudur.

Yeri gəlm işkən qeyd etm əliyik ki, biz də belə bir tonqidi ırıətni hələ 1957-ci 
ildə bitirmiş və bu haqda Turk Dil Qurumunun 1957-ci ildə Anqarada cağırılmış VIII 
qurultayında m əlum at vermişdik. Bizim tonqidi motnimiz M .Ərginin lıazırladığı 
m ətndən m üəyyən dərəcodə forqlidir.

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Mohorrom Ərgin Vatikan ni'ısxəsini 
Drezden nüsxəsindən köçürülmüş zəıın etdiyindən bu mühüm nüsxoyo o qodor də 
əhəm iyyət venrıir. Biz iso hər iki nüsxənin üçuncu bir nüsxodon köçuıiildüyünü yoqin 
edirik. Buna göro də hər iki nüsxə tonqidi ınətndo borabor hüquqla iştirak cdir. Drezden 
nüsxəsinin nöqsanlarını düzoltmokdə Vatikan nüsxosi mühüm köırıok edir. Eyni 
zamanda biz müqayisəni ərəb əlifbası ilə apardığımızdan motn oslino dalıa yaxındır.

RESÜ M EE

Dieser  B e it ıag  des A kadem icm itg l ieds  Hamid Arasly ist zue ıs t  als V orw ort der  im 
Jahre  1962 ersch ienenen  K itab i D ede K orkut-Ausgabe veröffentlicht w orden . Sein Inhalt 
hat bis heute ııichts an se iner  Bedeutuııg verloren. N ach wie vor gültig  sind die Informati- 
onen  zur  En ts tehung  und G eograph ie ,  auch zur Forschungsgesch ich te  sow ie  zur systema- 
tischen E rfassung  von m ythologischen  Systeınen uııd ihreın E influss  a u f  d ie  Gestaltung 
der  ep ischen  Personen . A us e inem  Vergle ich  der  ältesteıı D ıesd en e r  und Vatikanischen



Handschriften kann der Schluss gezogen werden, dass die geschilderten Ereignisse unge- 
fähr im X. oder XI. Jahrhundert n. Chr. in Aserbaidschan zu verorten sind. Die 12 Ge- 
schichten des Dede Karkııt werden allerdings wie Werke einer fiktionalen L iteratur ana- 
lysiert. Deshalb wird darauf hingewiesen, dass die Geschichten von m ehreren verschie- 
denen Osanen (= Sängern) erzählt und möglicherweise noch im M ittelalter verschriftlicht 
worden sind.

AbschlieBend werden die sprachlichen Besonderheiten des Epos und sein Einfluss 
auf die aserbaidschanische Literatur beleuchtet.


