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“Dədə Qorqud Kitabı”nm ingilis dilindəki bu tərcüməsi C.Lyusə məxsusdur. 

Müəllifın bu tərcüməsi Girişdən, boyların tərcüməsindən və qeydlərdən ibarətdir. Bu tər- 
cümə işi müəllifin “Kitab” haqqında yazdığı Girişin tərcüməsidir. Burada mtiəllif oğuz- 
larm tarixi, yaşadıqları həyat tərzi və dili haqqmda maraqlı mə'lumatlar verir.
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SUMMARY
The second english translation of “The Book of Dede Gorgud” belongs to C.Lewis. 

The translation o f “The Book of Dede Gorgud” consists of an introduction, the transla
tion o f the legends, and notes. The text given here is the translation of this intruduction. 
Here C.Lewis gives deep information about the Oghuz, their history, their manner of life 
and the language o f the text.
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РЕЗЮМЕ
Этот английский перевод «Книги Деде Коргуда» принадлежит С.Льюсу. 

Перевод С.Льюса состоит из предисловия, разделов и заметок. Этот перевод явля
ется авторским переводом Предисловия о «Китабе Деде Коркуде». Здесь автор да
ет интересные сведения об истории огузов, образе их жизни, и об их языке.

Ключевые слова: «Китаби Деде Коргуд», легенда, история, одноглазый, огуз, 
гопуз, озан

CEFRI LUIS
Cefri Luis 1920-ci ildə Londonda anadan olub. O, universitet kolle- 

cində və Oksfordda Müqəddəs Con Kollecində təhsil almışdır. Beş il yaxın 
şərqdə hərbi xidmətdə qulluq etdikdən sonra Oksforda qayıdıb ərəb və fars 
dillərini öyrənib. Türk dilini isə o, müstəqil öyrənib. 1950-ci ildə o, dok- 
torluq dərəcəsi alıb və həmin ildən türk dilindən müharizələr oxuyur.

Onun digər kitablar aşağıdakılardır: “Türkiyə” (1955), “Həqiqətin ta- 
razlığı”(1957), “Türk dilinin qrammatikası”(1967).

Doktor C.Luis Müqəddəs Antoni Kollecinin elmi şurasınm üzvüdür və 
Oksford universitetində türk dilindən mühazirə oxuyur.

Dədə Qorqud Kitabı oğuz türkbrinin qəhrəmanlıq nümayiş etdirdikləri 
dövrlərdə qoşulmuş 12 boydan ibarət sənət nümunəsidir.



Çox güman ki, XIII əsrin əwəllərində qısaldılaraq bugünkü şəklə 
salınmış bu əsərin tarixi daha çox qədimlərə gedir. İslamdan əw əlki kö- 
çəri cəmiyyətin həyat tərzini islamdan sonrakı həyat tərzi ilə vəhdətdə 
təsvir edən canlı danışıq dilini və poetik, özünəməxsus parlaq bədii üslu- 
bu təcəssüm etdirən bu boylar köçəri həyatın və onun yarıməfsanəvi, gə- 
ləcəyi görən ozan Dədə Qorqud, cəngavər Веугэк, əməllərindən baş açıl- 
mayan Dəli Qarçar, Təpəgöz, Qırxoynaşlı Boğazca Fatma kimi unudul- 
maz xarakterlərini canlı şəkildə təsvir edir.

“Kitab”ın (tərcümə nəzərdə tutulu/.S.Ə) üz qabığmdakı rəsm Topqapı 
Sarayında saxlanılan albomdan götürülmüş XV əsrə aid bir sənət nümu- 
nəsidir.

Dədə Qorqud Kitabı

“Dədə Qorqud Kitabı” oğuz türklərinin qəhrəmanlıq nümayiş etdirdik- 
ləri dövrlərdə düzülüb-qoşulmuş 12 boydan ibarət bir sənət nümuhəsidir. 
Türk dilində yazılmış, ilk nümunələri bizim eranın 8-ci əsrinə təsadüf 
edilən ən qədim əlyazmalar Sibir və Monqolusdan ərazilərində tapılmış- 
dır. Bu əlyazmalarda “Oğuzlar” və “Türklər” bə'zən bir-biri ilə müharibə 
edən, bə'zən də müttəfıq olan və türklərin üstünlük təşkil etdiyi ayrı-ayn 
iki cəmiyyət kimi təsvir olunmuşdur. Bununla belə, sonralar oğuzlardan 
türk tayfası kimi bəhs olunmuşdur (məsələn, XI əsr dilçisi Mahmud 
Kaşğari tərəfındən yazılmış kitabda). Cünki əw əllər əhalinin əksəriyyət- 
inə aid olan “Türk” adı sonralar bütöv bir xalqın adma çevrilmişdir. IX-X 
əsrlərdə oğuzlar yaşadıqları Altay dağlarmdan və Baykal gölü ətrafından 
qərbə doğru Sir Dərya və Amu Dərya arasmdakı ərazilərə və şərqə -  
Xəzər dənizi sahillərinə köç etmişlər. Bu ərazilər эгэЬ xilafətinin haki- 
miyyəti altmda olduğundan öz yeni vətənlərində onlar islam dininin 
tə'sirinə məruz qalmışlar. Qərbə doğru hərəkət edən, islamı qəbul etmiş 
oğuzlar XI əsrdə İram və XI-XII əsrlərdə Anadolxmu işğal etmiş Səlcuk 
xanədanxnm ordusunda əsas qüw ə olmuşdur. Səlcuqlardan sonra XIII 
əsrin axırlannda tədricən bütün Anadolunu işğal edən Osmanlı xanə- 
danmın əsas qüvvəbri oğuzlardan ibarət idi.

Aydmdır ki, boylar mövcud formalarına salmdığı vaxt oğuz turkləri 
artıq özlərini oğuz hesab etmirdilər. Belə ki, üçüncü boyda deyilir “oğuz 
zamamnda belə bir qayda vardı ki, bir gənc kişi evlənərkən ox atar və ox 
hara düşərdisə, orada o, bəylik çadırmı qaldırardı”, “oğuz bəyləri arasın-



da yalan yox idi”. Altınci boyda deyilir “oğuz zamanmda Qanli Qoca de- 
yilən bir эг var idi ” . İndi bu mə'lumdur ki, türklərin özlərinin arasmda 
onuncu əsrin ortalarmdan başlayaraq oğuz termini tədricən “Turkman” 
sözü ilə əvəz olunmağa başlayıb və bu proses on üçüncü əsrin əwəllərinə 
qədər tamamlanıb. Türkmənlər bütövlükdə olmasa da, əsasən islamı qə- 
bul etmiş və oturaq həyata başlamış oğuzlardan ibarət Turk tayfası idi 
(bununla belə, qeyd olunmalıdır ki, bu fakt birmə'nalı deyil və müasir 
türkmən tayfaları, əsasən, hələ də köçəri həyat tərzinə malikdirlər). Elə 
buna görə də fərz oluna bilər ki, “Kitab” XIII əsrin əwəllərindən e'tiba- 
rən bugünkü halmı almağa başlayıb. Lakin şübhə yoxdur ki, boyların əsas 
hissəsinin tarixi daha uzaqlara gedir.

Boylardakı oğuzlar öz həyatlarmı qoyunçuluq təssərrüfatı hesabma 
tə'm in etdikləri üçün, bütün tayfa yaylaqdan qışlağa, qışlaqdan yaylağa 
köçür. Əsas təsvir olunan xarakterlər yüksək təbəqəyə mənsub olan insan- 
lardır. Əsasən arxa planda qalmasma baxmayaraq, oğuzlarm başında bö- 
yük xan Baymdır durur. Cəmiyyətin idarəsi onun kürəkəni Salur Qazanın 
əlində cəmlənib. İki maraqlı şəxs səkkizinci boyda Təpəgözün atası olan 
çoban və ikinci boydakı igid, hazırcavab, şən və qeyri-adi dərəcədə güclü 
olan Qaraca çoban istisna olmaqla bu əsərdə adi insanlara demək olar ki, 
rast gəlmirik. Əsas personajlar bəylər və onların xanımlandır. Salur 
Qazanın xanımı Ucaboylu Burla Xatun qadınlara rəhbərlik edir. Oğuz 
qadınları üçün işlədilən “ag üzlü” epitetini “ag dərili” şəklində tərcümə 
etmişəm, çünki ingilis dilində bu ifadə qorxu ilə əlaqədardır. Qoyunçu- 
luqla məşğul olan bir cəmiyyətdə günəşdən qaralmamaq sərvət və mövqe 
göstəricisi idi. Lakin oğuz xanımları çox böyük sərbəstliyə malik idilər və 
heç də həmişə evdə sakit oturmurdular. Üçüncü boyda Вэу Bican Allaha 
dua edir ki, ona qız övladı versin və onun duası qəbul olırnur. Onun qızı 
Banu Çiçək “aydan təmiz, gündən gözəldir”, lakin o, birinci dərəcəli sü- 
vari, oxatan və pəhləvandır. Dördüncü boyda Burla xatun öz oğlunu kafır- 
lərdən azad etmək üçün döyüşlərdə fəal iştirak edir. Məhz o, düşmən 
bayraqdarını qılmcla vurub уегэ sərir. Altmcı boyda Qan Turalının ideal 
gəlini (baxmayaraq ki, o, onu gətirmək üçün oğuzun hüdudlarmdan кэ- 
nara getməli olur) elə bir xanımdır ki, “mən qanlı kafır elinə çatmamış o, 
artıq ora çatmalı və mənə bir neçə baş gətirməlidir”. On üçüncü boyda 
“soldıran soy” şikayətlənir ki, ərə gələndən bəri o, heç vaxt yaşmaq tax- 
mayıb, lakin yaşmaq isə ciddilik rəmzi ola bilərdi. Lakin onun sözləri heç 
də cəmiyyətdə bir çadra sisteminin mövcud olmasına işarə deyil. Eyni



epizodu üçüncü boyda yaşmaq arxasında gülən xanımlara, xüsusilə iki 
qadın haqda deyilənlərə də aid etmək olar.

Bəylərin və xammların yaşadıqlan evlər bugünkü türkmən tayfalarmın 
yaşadıqlan çadırlan xatırladır. Onlar an pətəyi formasmda olan çərçivə 
üzərinə keçə çəkilməklə hazırlamr. Boylardakı çadırlar çox gözəldir, dəb- 
dəbəli şəkildə bəzədilib və orada yaşayanlara yaraşır. Onların “qızıl bacalı” 
evləri ona dəlalət edir ki, bu çadırlarin çərçivələri qızıldan hazırlanır.

Boylardakı islam çalarlarma baxmayaraq, onlar çox qədim adətlərb 
doludur və onlarm bə'zilən türkbrin şaman ayinbrini icra etdikbri bir 
dövrə təsadüf edir. Qəhrəman öldükdə qohumları yas mərasimində onla
rm atını kəsirbr (4-cu və 10-cu boylar). Веугэк ölərkən xahiş edir ki, 
onun atmm quyruğunu kəssinbr (12-ci boy). Döyüşdə qəhrəmanlıq nü- 
mayiş etdirməyənə qədər oğlan uşaqlarma ad verilmir. Axınncı, bu adətin 
qədimliyi qədim əlyazmalarda belə təsvir olunur. “Mənim ərlik adım 
Yaruk Tegindir və mənim kiçik qardaşımın ərlik adı Yaruk Tegin oldu”. 
Qəhrəmanlar bədbəxtçiliklə üzləşdikdə onlar qanlı göz yaşları tökür. Bu 
heç də tamamilə metaforik bir mahiyyət daşımır, çünki qödim zamanlar- 
da türklərin yas mərasimində yas saxlayanlar üzbrini cırar və onlarin göz 
yaşı qanla qanşardı.

İslam çalarlarının islamdan əvvəl yaranmış bu boylara sonradan əlavə 
edildiyini görmək üçün elə də araşdırma aparmağa ehtiyac yoxdur. 
Boylardakı düşmənə “kafır” deyilir və qəhrəmanlar çətinliyə düşdükdə 
Məhəmməd peyğəmbərə salavat çəkir və müsəlman rituallarını icra 
edirbr. Lakin boylarda adi vəziyətlərdə onların bu kimi ayinləri icra et- 
mələrini göstərən heç bir dəlil yoxdur. Onlar təkarvadlıdırlar, əksər mü- 
səlmanlardan fərqli olaraq at əti yeyirbr (baxmayaraq ki, bu Qur'anda 
qadağan edilməyib), çaxır və kımıs içirbr. Boylardakı bə'zi islam adətbri 
və inanclan ib  bağlı onlarda kifayət qədər mə'lumat yoxdur (bax 66,150, 
151-ci qeyidlər) və beşinci boydakı bə'zi detallar göstərir ki, qəhrəman 
adi dini bilgilərdən xəbərsizdir. Birinci boyda sübh çağını təsvir edən və 
iki dəfə təkrarlanan şe'r parçasmda beb  bir misra var: “uzun saqqallı”. Bu 
göstərir ki, bu sətirlər düzülüb qoşulanda türkbr islama yad deyildibr, 
lakin bu onu da göstərir ki, onlar islamla təzə-təzə tanış olurdular.

Adı kitaba verilmiş Dədə Qorqud, oğuzların gələcəkdən xəbər verəni, 
baş şamanı və ozanıdır. Məşhur, müqəddəs və ruhani adamlara veribn 
dədə (baba) adı indi də Türkiyədə eşidilməkdədir. Məhz o, qəhrəmanlıq 
göstərdikdən sonra adamlara ad verir; çətinliyə düşdükdə oğuzlarm məs-



ləhət və praktik kömək üçün müraciət etdikləri adam da odur. Oğuzlann 
məclisində o, boylarda deyildiyi kimi özü düzəltdiyi qopuzunu çalır. 
Onuncu boyda deyilir ki, qardaşım yatılı tapan Əgrək onun qopuzunu 
götürür. Yuxudan oyanan Səgrək onu qılmcla vurmaq istəyərkən (qar- 
daşlar heç vaxt bir-birlərini görməyiblər) onun əlindəki qopuzu görür və 
deyir: “Dədə Qorqud qopuzu xatirinə səni vurmuram, əgər əlindəki qopuz 
olmasaydı səni iki yerə bölərdim.”

Dədə Qorqudun həqiqi bir şəxs olub-olmamasi ilə bağlı məsələlərin 
dərinliyinə varmağa ehtiyac yoxdur və onun varlığmı inkar edən elə bir 
dəlil də yoxdur. Tarixçi Rəşid əl-din (1318-ci ildə vəfat edib) yazır ki, 295 
il yaşayan bu şəxs oğuz xanı İlan Syr Yavkuy Xan tərəfindən peyğəm- 
bərin yanına elçi göndərilib. Orada o, müsəlmanlığı qəbul edib. Böyük 
xanın seçkisində iştirak edən Dədə Qorqud xana məsləhətlər verər və 
uşaqlara ad qoyarmış.

Müasir türkmənlərdə Qazax-Qırğızlarda belə bir məsəl var “Qorqud 
qəbri qazma”. Bu misal çox güman ki, mümkün olmayan iş görməyə cəhd 
etməklə vaxtmı itirmə mə'nasını verir, ya onun uzun ömürlü olmasına, у a 
da onun adi insanlara xas olmayan boyuna işarədir (əsas fıkir belədir). Bu 
məsəl belə bir m ə'na da verə bilər. “Artıq görülmüş bir işi görməyə səy 
etməklə vaxtını itirmə”. Orta Asiyada yayılmış qorxunc bir əfsanəyə əsas- 
lanan bu fikrə görə o, adi insan ömründən uzun bir ömür yaşamış, hara 
getmişsə orada qəbir qazanları iş başında görmüşdür. “Bu qəbir kimindir” 
deyə soruşduqda ona “Bu, öz qəbrini axtaran Qorqud adlı bir şəxsin 
qəbridir” deyə cavab verirmişlər. Buna görə də o, həmin yerdən qaçar, 
hara gedərdisə. eyni mənzərə ilə qarşılaşar və eyni cavabı alarnuş. Sonda 
300 yaşmda o, belə bir qəbrin yanında vəfat edir. Aral dənizindən təx- 
minən 150 km şərqdə Qazaxıstanm Qızıl-Orda şəhəri ilə Novokazalinski 
şəhəri arasında olan və onun adını daşıyan Korkut şəhərinin yaxınlığmda 
onun qəbri var. Onun başqa bir qəbrinin Dağıstanın Dərbənd şəhərində 
olduğu deyilir. Bir alim onu 1153-cü ildə oğuzları Xorasanda Səlcuq hök- 
mdarı Səncərə qarşı qiyama qaldıran Qorqud adlı bir nəfərlə eyni- 
ləşdirməyə cəhd etmişdir. Lakin bu Qorqudun atası adından göründüyü 
kimi müsəlman olmuşdur -  Abd al-Həmid. “Kitab”ı oxuyan hər kəs çətin 
beb  bir faktla rastlaşa b ib r ki, bizim Dədə Qorqud müsəlman ailəsində 
anadan olmuşdur. Bu adı daşıyan şəxsın əfsanəvi şöhrətini nəzərə alsaq, 
Qorqud admın xarakterik bir ad olması heç də təəccüblü deyil.

On iki boyun dördündə aydın şəkildə deyilir ki, Dədə Qorqud “bu oğuz



boylarmı düzüb-qoşmuşdur”. Digər tərəfdən boyların indiki halı belə bir 
fərziyəni təsdiqləmir ki, bunlar onun qoşduğu ilk variantdır. Boyların 
axırıncı paraqrafları bunu deyir. Dədə Qorqud bu boylarm, əksəriyyətində 
özünün də iştirak etdiyi hadisələri təsvir etməklə, düzüb-qoşmuşdur. 
Lakin boylarm yarısxnda kiçicik fərqlə “hanı dediyim bəy ərənlər, əcəl 
aldı yer gizlədi” şe 'r parçası ilə başlayan bir hissə var və bu bizə deyir ki, 
bunlar Dədə Qorqudun sözləri ola bilməz. Birisi Dədə Qorqudun qeyri 
adi uzunömürlülüyünü əsas gətirərək belə bir əks fıkir söyləyə b ib r ki, o, 
artıq ölmüş əw əlki yoldaşları haqqında danışır, lakin kitabda onun uzun- 
ömürlülüyü haqqinda heç nə deyilmir. Onun beşinci (eləcə də yeddinci) 
boyun sonunda dediyi “qoy bu boy Dəli Domrul boyu olsun. Məndən 
sonra эг ozanlar onu söyləsin, eyibsiz ərənlər ona qulaq assmlar” sözlər 
bizi düşünməyə vadar edir. Biz belə bir nəticə çıxara bilərik ki, boylarm 
həqiqi şərhçisi, on üçüncü boyda deyildiyi kimi bunları Dədə Qorqudun 
dilindən “söyləyən” “эг özanlardan” biridir. Biz kitabın kim tərəfmdən 
tərtib edildiyini çətin ki, bilək. Aydmdır ki, o, çox böyük poe-tik istedada 
malik bir şərhçidir. Dastan ritim, alliterasiya, assonans kimi poetik 
fıqurlarla zəngin olan nəsr və qafıyələr əsasmda yazılmış söyləmələrdən 
ibarətdir. Dastanın dili daim dəyişir, о həm qeyri-adi dərəcədə poetik və 
möhtəşəm, həm də rəngarəng və canlıdır. Mən bütün bunlan öz tər- 
cüməmdə saxlamağa çalışmışam. Əsərdəki xarakterlər canlıdır. Həbsdən 
qurtarmaq üçün özünü ölüyeyən kimi göstərən Qazan, ölümü öz xanma 
xəyanət etməkdən üstün tutan bahadır Веугэк, Dədə Qorqudun acgöz 
birələrin köməyi ib  ram etdiyi tərs Dəli Qarçar və oxucuların tanış ola- 
caqları bir çox digər qəhrəmanlar. Hətta Təpəgöz də adi bir quldur deyil. 
O, özünə xas xarakteri olan bir obrazdır və onun xarakteri ölüm səh-
nəsində söybdiyi (“mən isdəyirdim ki, .... oğuz bəybri ib  bağladığım
sazişi pozum ......., bir daha doyunca insan əti yeyim”) dəhşətli etirafmda
aydın şəkildə özünü göstərir. Əsərdəki qadın qəhrəmanlar unudulmaz 
tə'sir bağışlayır. Cəsur və şahanə Burlaxatun, cəsur, sevimli Selcan, Banu 
Çiçək və əsas personajlardan olmayan qırx oynaşlı Boğazca Fatma.

Нэг пэ qədər iste'dadlı şərhçi olsa da, bir redaktor kimi müəllifm bəzi 
çatışmazlıqlan var. Dördüncü boyda Bəybrin adlannm sadalanması və 
döyüş səhnəsinin təsviri ikinci boyda da sözbəsöz təkrar olunur. Qazan ka- 
fır xanı Şöklünü iki dəfə öldürür. İkinci boyda o, onun üstünə hücum edir 
və üçüncü boyda o, onun başmı kəsir; dördüncü boyda da o, onun qanını tö- 
kür və onu əsir alır; doqquzuncu boyda Şöklü ölümün caynağından islamı



qəbul etməsi ilə qurtara bilir. Birinci boyda Dirsə xanın oğlu buğanı öldür- 
dükdən sonra Dədə Qorquddan öz adını ala bilir. Lakin biz yalmz üçüncü 
boyda bilirik ki, “o, vaxt oğlan baş kəsib, qan axıtmayana qədər onlar ona 
ad qoymazlarmış”. Bu məsələdə də bir ardıcıllıq yoxdur. Dördüncü boyda 
biz aydın görürük ki, Uruz baş kəsməmiş, qan tökməmiş öz adını alıb, eləcə 
də onuncu boyda Əgrək. Uruz öz anasına “ağsaçlı”, “yaşlı” deyə müraciət 
edir, lakin biz onun belə olduğunu görmürük, eləcə də Qazan özünü “ağ 
saqqallı” bir şəxs kimi təqdim edir, halbuki, o, həyatmın ən enerjili dövrünü 
yaşayır. Ola bilsin ki, bunlar hazır epitetlərdir. Üçüncü boyda Веугэк ata- 
smm qaza bənzər qızlanndan və gəlinlərindən danışır, halbuki o, ailənin tək 
oğludur və hələ evlənməyib. Eyni ilə doqquzuncu boyda Begil “ağbənizli 
qızları və gəlinləri” haqqmda danışır, lakin onun yeganə oğlu Етгэп heç 
evli deyil və boy sona çatana qədər də evlənmir.

Əhvalatların sərbəst ucu Beyrəklə bağlıdır (üçüncü boy). Şübhəsiz, bu 
onunla bağlıdır ki, o, çox məşhur bir folklor qəhrəmanıdır və onunla bağlı 
bir çox hadisələr bu boyda toplanıb. O, kiçik yaşlarmdaxı Вэу Becanxn 
kiçik yaşlı qızına nişanlanır, lakin o, qızla evlənmək üçün onun qısqanc 
və qorxulu qardaşından icazə almalıdır. Məhz elə bu zaman mə'lum olur 
ki, atası qızmı Bəybut qalasmın kafır hakiminə эгэ verməyə söz verib və 
bu ikiüzlü davranışına görə heç kim onu qınamır. On altı il həbsxanada 
qaldıqdan sonra (bütün bu illər ərzində o, yüksək əhval ruhiyyədə olub) 
Beyrək onu həbsdə saxlayan kafırin qızından qaçmaq təklifı alır. Mən 
burada diqqəti cəlb edən əsäs uyuşmazlıqları açıb göstərməklə əsəri oxu- 
cuların gözündən salmayacağam.

Təpəgöz boyu (səkkizinci boy) qeydlərdə müzakirə olunan məntiqə 
sığmayan bə'zi m əsələbri nümayiş etdirir. Bu boyda “Odissey” 
hekayələrindəki Siklopla (Təpəgözlə) bağlı bir sıra əhvalatlar saxta- 
laşdırılıb. Н отегэ məxsus bir nağılın “Dədə Qorqud Kitabı”nda песэ 
peyda olması çox bulanıq bir məsələdir. Bununla bağlı mə'lumatlar 
C.S.Mandinin “Polifem və Təpəgöz” adlı məqaləsində, Homer nağılının 
folklor variantları ilə bağlı Meri və Ridelin “Odissey” kitabmda (Oksford, 
1886) öz əksini tapmışdır. Biz buradan öyrənirik ki, Homerdə olmayan 
sehrli üzük epizodu XII əsrə aid latm və rumm versiyalannda öz əksini 
tapıb. Bizim “Kitab”da rast gəlmədiyimiz “No-man” epizodu yalmz 
Eston variantında mövcuddur. Vilhelm Qrim kimi Meri və Ridel də belə 
düşünürdülər ki, “Siklop” hekayəsi “Odissey”dən götürülməyib, lakin 
onlar bu folklor nümunələrinin (“Dədə Qorqud” da daxil olmaqla) və



Homer nağılının eyni bir mənbədən götürüldüyimü söyləyən Qrim qədər 
dərinə varmamışlar. Lakin Beyrəklə bağlı epizodlarda (üçüncü boy) 
“Odissey” nağılınm izlərinin mövcudluğu belə bir fərziyə yürütməyə 
imkan verir ki, bunlar və Təpəgöz epizodu Homerdən götürülüb. Alter- 
nativ fərziyə budur ki, Homer bu mövzularm bə'zilərini Kiçik Asiyanm 
qərbində ağızdan-ağıza dolaşan nağıllardan almış və iki min il keçdikdən 
sonra, hələ də ağızdan-ağıza dolaşan bu epizodlar bu dəfə “Dədə Qorqud 
Kitabı”nın namə'lum türk müəllifı tərəfındən almmışdır. Bəli, bu da 
mümkündür.

Bizim kitabda klassik jtonya ilə əlaqəsi olan digər bir boy Dəli Domrul 
boyudur. Bu boyda qəhrəmanın həyat yoldaşı Alsestis kimi öz həyatını 
ərinin həyatı əvəzinə qurban verməyə hazırdır. Випш həqiqi bir əlaqə 
olması və ya təsadüfı oxşarlıq olması açıq bir məsələdir.

Əgər biz kitabdakı hər hansı bir xarakterin hər hansı bir tarixi 
şəxsiyyətlə müsbət əlaqəsini açıq şəkildə müəyyənləşdirə bilsəydik, biz 
əsərin tarixi haqqında məTumat verə bilərdik. Təəssüf ki, bunu etmək 
qeyri mümkün görünür. Məsələn, Bayandır real bir taılxi şəxsiyyət hesab 
oluna bilər, lakin bununla bağlı bizim əldə etdiklərimizin yalnız saysız 
hesabsız rəvayətlərdən və fenologiya üzrə bir Osmanlı tədqiqatçısının 
onun Nuh peyğəmbərin beşinci nəslindən bir şəxs olması ilə bağlı söy- 
lədiyi əfsanədən ibarət olacaq. Biz əsərin tarixini müəyyənləşdirmək üçün 
ondan bir qarmaq kimi istifadə edə bilmərik. Bu, eynilə XVII-ci əsrdə 
yaşamış bir tarixçinin Salur Qazamn Peyğəmbərdən 300 il sonra yaşaması 
ilə bağlı söylədiyi fıkrə də şamil edilə bilər, lakin bizim bunu bilməyimiz 
üçün imkanımız yoxdur. İlk baxışda tarixi bir şəxsiyyət kimi qəbul edilən 
xarakter altmcı boyırn qəhrəmam, Trabzon hakimini qızı gözəl Selcan 
xatunu alan Xan Turalıdır. XIV əsrdə о vaxtlar türkmən tayfaları adlan- 
dırılan Ağqoyunlular adlı bir oğuz federasiyası tədricən Diyarbəkirin və 
Evfratın yuxarı hissəsinin nəzarətini öz əllərinə aldılar. Həqiqətdə onlar 
Türkiyənin şərqində, İraqda, qərbi İranda yerləşən bir ərazidə özlərinin 
xanədanlığmı yaratdılar. Qərbdən Osmanlı sultanı II Mehmet (1473), 
şərqdən isə Şah İsmayıl (1508) bu xanədanlığa son qoydular. 1340-cı 
ildən başlayaraq Tur Əli adında bir Ağqoyunlu sərkərdəsi Trabzona hü- 
cıım edir. 1352-ci ildə imperator III Aleksios təhlükədən canmı qurtarmaq 
üçün öz qızı Mariananı Tur Əlinin oğlu Kutlağa ərə verir. Bunu qeyd 
etmək xoşdur ki, yunan şahzadəsi ilə türk şahzadəsi hər zaman xoşbəxt 
yaşadılar. Evli olduqları 15 il ərzində onlar bir neçə dəfə Trabzona səfər



etdilər və imperator növbəti il buna cavab verdi. Öz növbəsində onlarm 
oğlu Kara İlıq (və уa Yülük), birinci Ağqoyunlu sultanı, öz yunan qohum- 
larından birinin qızı ilə evlənir.

Beləliklə, əgər bir əsərin qəhrəmanı olan Turalı adlı bir qəhrəmanm 
Trabzon şahzadəsi ilə evləndiyini öyrəniriksə, bizim onu Tur Əlinin 
yunan şahzadəsi ilə evlənən gerçək oğlu ilə eyniləşdirməyə səlahiyyə- 
timiz çatmırmı? Oxucu özü müəyyən qərar qəbul etməlidir, mənim fık- 
rimcə, biz yox. Əgər şərhçi diqqəti tarixi hadisələrə doğru çəkirsə, onda 
onu niyə yanlış çağırır? Mübahisə edilə bilər ki, ad qəsdən dəyişilib. Nə 
dərəcədə sərbəst olmasından asılı olmayaraq, məşhur bir şərhçinin X 
əsrin ortalarında yaşamış bir cüt ər-arvadı çətin ki, 700 il bundan əvvəl, 
“Peyğəmbər zamanmda yaşamış” Dədə Qorqud kimi eyni bir nağıla qoy- 
sun. Belə olduqda, onda nə üçün o, Kutlağm adınm yerinə onun atasınm 
admı və hər şeydən əvvəl Mariananın adının əvəzinə hətta yunan adına 
oxşamayan bir adı -  Selcan adını işlədib? Mənim fıkrimcə təkcə bu 
axırmcı məsələ kifayətdir ki, şərhci real Trabzon şahzadəsi haqqında 
yazmır. Мэп inanıram ki, Selcan qəhrəmanın əsl adıdır. Yeganə əvəzləmə 
Trabzonla bağlıdır və çox güman ki, Trabzon şərqdə, daha uzaq bir yerdə, 
oğuzlann əw əlki vətənərində yerləşən bir “kafır” şəhərinin adı əvəzinə 
işbnib, çox güman ki, Kutlağ və Mariananın toyları, beb  desək diqqət 
mərkəzində olub. Bundan başqa, kitabda e b  bir əhvalat yoxdur ki, tarixi 
hadisələrə əsaslanması güman edilsin.

Əsərin tarixini müəyyənləşdimıək üçün digər bir qarmaq da eyni 
dərəcədə əsassız görsənir. Üçüncu boyda kafır şəhəri kimi adı çəkilən yal- 
niz XI əsrin axırlarmda bir neçə illiyə yenidən bizanslann əlinə keçən 
Bayburt 1071-ci ildən türkbrin əlində olub. Biz boyun Bayburtla bağlı 
hissəbrin XII əsrin əvvəlbrində qoşulduğunu desək aldana bilərik, lakin 
onlar tarixi dəqiqliyi nəzərə almayan bir şəxs tərəfındən daha sonralar da 
yazıla bibrdi. Müvafıq olaraq, mən Trabzonla bağlı söybdikbrimi 
Bayburtla bağlı söybyərək deyə bilərəm ki, о da tarixi dəqiqliyi nəzərə 
alınmadan əsərin əw əlki variantmda adı çəkibn başqa bir şəhərin adı 
əvəzinə işbnib.

Müəyyən bir dövrə aid edilə bilməyən cəngavərlik dastanlan olan 
üçüncü, beşinci, səkkizinci və ola bilsin ki, altıncı boyu da bir kənara 
qoysaq, boyların əsasında səkkizinci əsrdən on birinci əsrədək Orta Asi- 
yada yaşayan oğuzlarm türk dilli Piçenik və Qıpçaqlara qarşı apardıqlan 
müharibəbr durur (ikinci boydakı Qara Budaqla bağlı “Qıpçaq Məliyə



qan qusduran” ifadəsinə diqqət yetir). Səciyyəvi cəhət burasındadır ki, 
kafirlərə Qara Tükən, Buğacık və sair kimi türk mənşəli adlar verilib. Yeri 
gəlmişkən, Bizans mənbərində IX əsrdə yaşamış Piçenik xanmın admın 
Qorqud olduğu deyilir. XI əsrin ilk illərində Oğuzlar, əsasən islamı qəbul 
etdikləri halda, Piçeniklər əsrin axırına qədər islamı qəbul etməmişlər, 
Qıpçaqlar isə islamı onlardan 50 il sonra qəbul etmişlər. Bu о demək deyil 
ki, biz oğuzların bizim boylardakı “kafirlərə” qarşı apardıqları müharibə- 
ləri XI və XII əsrin əvvəllərinə, Piçenik və Qıpçaqların belə adlandınldıq- 
ları bir vaxta aid edə bilərik, çünki “kafir” anlamım bildirən islam mahiy- 
yətli söz çox şübhəsiz “düşmən” anlamım ifadə edən ilk sözü əvəz edib.

Ağqoyunlu xanədanlığı dövrundə oğuzların gürcülərə, abxazlara və 
Trabzon krallığma qarşı apardıqları müharibələrin yeni xatirələri ilk 
özülün üstünü örtüb (60-cı qeydə bax). Ağqoyunlu sultanlaxı özlərinin 
Baymdır xanın nəslindən olduqlarmı e'lan edir və ilk baxışdan “Dədə 
Qorqud” dastanları onların himayəsi altında düzülüb-qoşulub. Bunun 
doğruluğunu inkar edən məsələ bundan ibarətdir ki, Ağqoyunlu 
şəcərəsində Bayındır хашп atasmın adı Gök Xandır, omrn atasmın adı isə 
Oğuz xandır. Bizim kitabda isə onun atasının adı kimliyi bilinməyən Kam 
Gandır. Daha yaxşı bir izahat olmadığx üçün, mən о fıkirdə deyiləm ki, 
“Kitab” Ağqoyunlu hökmdarlarımn öz əcdadlarınm kim olduqlanm mü- 
əyyənləşdirdikləri vaxtdan əw əl düzülüb-qoşulub. 1403-cü ildə onlar 
tayfa idarəçiliyinə son qoyub sultanlıq yaradıb, ona görə də biz belə fərz 
edə bilərik ki, onların rəsmi nəsl şəcərəsinin formalaşması, təxminən, bu 
tarixdən başlayır. Nəticədə mən boylarm tarixini ən azı XV əsrin ilk illə- 
rinə aid edərdim. 1

Tarix məsələsini bir tərəfə qoymazdan əvvəl bizim biliklərimizin 
əsaslandığı iki mə'lum əlyazma haqqında bir neçə söz deyilməlidir. 
Onlardan biri, Drezden kral kitabxanasında tapılan variantı, müasir dünya 
üçün N.F.von.Dits tərəfmdən 1815-ci ildə təqdim olunub. Əsərin digər 
nusxəsi E.Rossi tərəfındən 1950-ci ildə Vatikan kitabxanasmda aşkar 
edilib. Bu nüsxədə ancaq mövcud 12 boydan altısı var və aşagıdakı 
ardıcıllıqla düzülüb: 1, 2, 3, 4, 7, 12. Əlyazmalardan heç birinin tarixi 
yoxdur, lakin onlarm hər ikisi XVIII əsrə aiddir. Rossi belə fikirdədir ki, 
Vatikan nusxəsi poleoqrafık baxımdan Drezden nüsxəsindən bir balaca 
qədimdir. O, 1952-ci ildə tapdığı nüsxənin faksimili, onun tam tər- 
cüməsini və kitab haqqmda yazdığı iri həcmli ön sözlə birlikdə çap etdir- 
di. Altı il bundan sonra Müharrem Ergin hər iki əlyazmanın faksimili



olmaqla, özunun iki cildlik kitabının ilk cildini çap etdirib. Buraya о, latın 
əlifbası ilə kitabın transkripsiyasını və yazdığı tənqidi mətni daxil edib. 
1963-cü ildə işıq üzü görən kitabımn ikinci cildinə lüğət daxil edilmişdir.

Ergin işini tənqidi nəşr adlandırır, lakin bu belə deyil və ola da bilməz. 
Çünki bu iki nüsxə, daha doğrusu bir yarım əlyazma, bir orijinal mətndən 
köçürülməyib. Onlar arasmdakı fərq iki müxtəlif bədii mətn arasmda 
mövcud olan fərqdən daha çoxdur. Bu müqəddəs tutulan frazeoloji 
vahidlərlə zəngin, lakin, eləcə də, müxtəlif variantlarda müxtəlif şərhçilər 
tərəfındən söylənmiş, gözlənildiyi kimi uzun zaman ərzində şifahi olaraq 
nəsildən-nəslə ötürülən boylar iki dəfə yazıya alınmışdır. “Kitab”ın giriş 
hissəsində (bizim kitabda 13-cü boy) Anadoluda çiçəklənməkdə olan 
Osmanlı xanədanlığı ilə bağlı söylənilən fikirlərə əsaslanan Ergin belə 
qənaətə gəlir ki, kitab XV əsrin ortalarında və ya ikinci yansmda qələmə 
alınmışdır. Lakin biz görəcəyik ki, indiki halmda əsərin giriş hissəsi Dədə 
Qorquddan danışır və onun boylarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bundan əlavə 
osmanlılara isnad ən azı şübhəlidir (140-cı qeydə bax). Və əgər biz mətnə 
fundamental bir tərzdə yanaşsaq və üçüncü boyda İstanbula bir kafır 
şəhəri kimi isnad edildiyini nəzərə alsaq, bu tarixin 1453-cü ildən əw ələ 
təsadüf etdiyini görərik.

Digər bir türk alimi Faruk Sümər əvvəlcə əsərin XV əsrin ikinci 
yarısında yazıya alındığına inanırdı. Lakin onun bu yaxınlarda çapdan 
çıxmış oğuzlar haqqmda yazdığı kitabında o, əsərin daha sonralar yazıya 
almdığmı qeyd edir. Bunu deyərkən o, aşağıdakı faktları əsas götürür:

a) dördüncü boyda Barehead Dadian qalasmın adı çəkilir və Gürcüstan 
kralı Baqratın ləqəbi olan “Barehead” kəlməsinə ilk dəfə XVI əsrə aid 
mənbələrdə rast gəlinir;

b) Osmanlılara aid idarəçiliklə bağlı bir sıra terminlər var ki, onlar XVI 
əsrə qədər işlənməmişlər. Bunlara əsaslanaraq o, belə bir qənaətə gəlir ki, 
boylar XVI əsrin ikinci yarısında Osmanlılann hakimiyyəti altında olan 
bir yerdə yazıya alınmışdır.

Hətta, biz “Barehead” sözünün bu anlamda XVI əsrdən əw əl işlən- 
mədiyini qəbul etsək belə, biz belə nəticəyə gəb  bibrik ki, bu əlyaz- 
malardan heç biri XVI əsrdən əvvəl yazıya alına bilməzdi. Olsaydı, biz 
hər halda bunu bibrdik. Hər hansı bir mətnin özündən əw əl yazılmış, 
yaxın vaxtlara qədər elmə mə' lum olmayan əlyazmadan əvvəlki bir tar- 
ixdə mövcud olmaması heyranedici bir prinsipdir. Qədirtı bir əsərin hər 
hansı bir mətninin müəyyən bir vaxta aid olmasını deməklə, əsərin



özünün həmm vaxta aid olmasmı demək arasında çox böyük fərq vardır. 
Bu, xüsusilə, bizim kitabımız kimi bir kitaba xas bir xüsusiyyətdir. 
“Kitab” saysız-hesabsız şərhçilərin ümumi məhsuludur və ola bilsin ki, 
onların hər biri XVI əsrə aid bu iki əlyazmaya əlavələr etmiş və onu daha 
da zənginləşdirmiş və onlar boyları yazıya alarkən onlarda müasir dövrün 
məhsulları olan sözlər işlətmişlər. Kimsə İsanm doğulmasmı təsvir edən 
XVI əsrə aid holland heykəltaraşlığma əsaslanıb qədim Beslehemin arxi- 
tekturası haqqmda fərziyələr söyləyə bilərmi?

Biz bir эгэЬ səlnaməsindən, Dəvədarinin təxminən 1309-1340-cı illər 
arasında Misirdə yazdığı çap olımmamış Durar əl-Tijan əsərindən bilirik 
ki, ən azı əsərin boylarından birinin (8 boyun) variantı XIV əsrin əw əl- 
lərində yazılı şəkildə mövcud olmuşdur.

Orada belə deyilir: “Oğuz türklərinin eldən-elə gəzən “Oğuznamə” 
adlı bir kitabı var. Bu kitabda qədim oğuz ellərini qarət edən və onların 
adlı-sanlı adamlarını öldürən Təpəgöz adlı bir şəxsdən bəhs edən bir 
hekayə var. Burada deyilir ki, eybəcər və mənfur olan bu şəxsin alnınm 
ortasmda bir gözü var. Nə qılmc, nə də nizə ilə ona ziyan vurmaq olmur. 
Onun anası qəddar bir ruh (şeytan) olmuş, atasının başma qoyduğu papaq 
on qoç dərisindən hazırlanmışdır. Onun haqqında olduqca məşhur olan 
çoxlu hekayələr və nağıllar var və onlar indi də ağızdan-ağıza dolaşır və 
özlərinin “kopuz” adlanan musiqi alətini çox gözəl çalmağı bacaran 
iste'dadlı dastan söyləyən şəxslər tərəfmdən əzbərdən söylənilir.”

“Dədə Qorqudun müdrikliyi” adlandırdığım 13-cü boy hər iki əlyaz- 
manın əw əlində gəlir və ilk baxışdan böylar üçün ön söz (giriş) təsiri 
bağışlayır, lakin bu belə deyil və mən onu kitabın axırında vermişəm. Bu 
boyda, əvvəlcə qısaca olaraq Dədə Qorqudun kimliyindən və onun 
peyğəmbərcəsinə Osmanlı hakimiyyətinin həmişəlik hökmran olmasım 
söyləməsindən bəhs olunur. Aydmdır ki, bu boy digər boylardan sonra 
yazılmışdır. Sonra isə Dədə Qorquda aid atalar sözləri başlayır və эп azı 
bunlardan biri boylarm yarandığı Oğuz dövrünə aid deyil, daha çox 
Türkmən dövrünə aiddir. Bu atalar sözündə deyilir: “Qonaq gəlməyən ev 
(çadır) dağılsa yaxşıdır.” Boylarda evlər əsasən ağdır (154-cü qeydə bax). 
Bu boyun 3-cü hissəsi silsilə aforizmbrdən ibarətdir və onlar dinbyiciləri 
comərdcəsinə ozanı mükafatlardırmağa həvəsbndirmək üçün söybnilir. 
Bu, ebcə də ozanm tamaşası üçün ümumi bir sonluq da ola bibr. 
Dördüncü hissə islami mahiyyəti elmilikdən (dünyavilikdən) daha çox 
mə'nəvi mahiyyət kəsb edən türkmən mühitinin məhsulları olan “gözəl”



varlıqlardan və şeylərdən bəhs edir. Dördüncü hissə kimi həyat yoldaşla- 
rmın təsvirinə həsr olunmuş sonuncu hissənin də oğuzlann qəhrəmanlıq 
epoxasına aid olması inandırıcı görünmür.

Mətnin dilinə gəldikdə, о, XIV əsrin axırı və XV əsrin əwəllərinə aid 
kitablann dili ilə səsləşir. Azərbaycanda danışılan türk dilinin bir sıra 
xüsusiyyətlərini özündə nümayiş etdirməklə yanaşı, onda qərbə məxsus 
(müəllif türkiyə türkcəsini nəzərdə tutur S.Ə.) bə'zi müəyyən dil faktor- 
larına da rast gəlmək olur; sonuncuya aid xüsusiyyətlərə Vatikan əlyaz- 
masında daha çox təsadüf edilir. Mətnin yaranma tarixi azəri və osmanlı 
türkcələrinin iki ayrı dialekt kimi bir-birindən ayrılması tarixindən daha 
uzaqlara gedir. Lakin dil faktorlan əsasmda əsərin yarandığı tarix və yer 
haqqında müəyyən bir nəticəyə gəlmək ağılsızlıq olardı. Çünki, biz əsər- 
lərdəki hər hansı bir xüsusiyyətin əsəri tərtib edənə və ya ondan sonra onu 
söyləyən ozanlara və onun üzünü köçürənlərə aid olduğunu deyə bilmərik.

Bu iki əlyazma arasmda tez-tez rast gəlinən ziddiyyətləri nəzərə ala- 
raq, mən ziddiyyətli hissələri bir-biri ilə müqayisə etmiş və daha inan- 
dırıcı və tam olan mətni seçməkdə özümə sərbəstlik vermişəm. Bə'zi 
daha çox maraq kəsb edən variantlar haqqmda kitabın sonundakı qeyd- 
lərdə mə'lumat verilir.

Adlarm tərcüməsində mən onları “Lady Precious Stream” tərzində tər- 
cümə etməkdən çəkinmişəm. Əksər köhnə və müasir türk adları tərcümə 
oluna bilir. Lakin Abdurrahman Aydemir və Taner Olgüner kimi müasir 
adları “Slave-of-the Compassionate Moon-iron” və “Down-hero Mature- 
man” şəklində tərcümə etmək olmaz, çünki ingilis dilindəki tərcümələr 
türk dilindəki mə'naları vermir. Buna görə də onuncu boydakı “Tərs 
Uzamış” adını “Ters Uzamish” şəklində tərcümə etmişəm və onu “Stret- 
ched-out contrariwise” kimi verməmişəm və eləcə də üçüncü boydakı 
qəhrəmanm “Chichek” admı “Flower” kimi və həmin boydakı yaramazın 
“Yaltajuk Son of Yalanji” admı “Little Toady son of Liar” kimi tərcümə 
etməmişəm. Bununla belə, mən “Kara” sözünü “Black” kimi tərcümə 
etmişəm. Çünki, bu söz addan çox titul göstəricisidir. Bu səbəbdən “Kara 
Tekür” adını “the Black King” kimi tərcümə etmişəm.

Mən bu prinsipə yalnız bir dəfə əməl etməmişəm. 8-ci boydakı Mon- 
stnn (bədheybət) admı Təpəgöz kimi saxlamamış, onu “Goggle-eye” ki
mi vermişəm. Buna səbəb, Mandinin də qeyd etdiyi kimi bu Türk adımn 
“Gırx-Kubit” yə'ni “Nəhəng” anlammda işləyən yunan sözü olan “Saran- 
dapekhos” sözünün axırıncı üç hecasınm tə'siri altmda saxtalaşdırılması 
olmuşdur.



Türk dilində Təpəgöz “Təpədə göz” və ya “Kəllədə göz” anlamım ve- 
rir. “Dəmbəgöz” anlammı verdiyindən mən “Тор-eye” adını deyil “Gog- 
gle-eye” adrnı işlətməyi lazım bilmişəm.

Başqa bir və ya iki terminin şərhə ehtiyacı var. Bunlardan biri “Dəli” 
sözüdür. Mənim bə'zən “wild”, bə'zən də “crazy” kimi tərcümə etdiyim 
əw ələr “delü” sonralar “deli” kimi işlənən bu türk sözü bəzən “azğırı”, 
“qızğm” anlammda işlənir. Əslində əgər о island sözünün türk dilində iş- 
lənməsi uyğunsuzluğu olmasaydı, mən onu işlətməzdim. Digər söz “Ko- 
ja ” sözüdür. Qoca mə'nasını verən bu sözü mən orijinalda olduğu kimi 
saxlamışam. Dədə Qorqudun Təpəgöz üçün уешэк hazırlamağa göndər- 
diyi iki qardaşm adı Bunlu qoca və Yapağlu qoca adlanır. Onlar çox qoca 
olduğu üçün çox güman ki, ətləri çox bərk olduğundan onlar yeyilmək 
üçün yaramırdı. “Kitab”da indi də Türkiyənin əyalətlərində “biqeyrət”, 
“oğraş”, “şərəfsiz adam” mə'nasında işlənən “kavat” sözü xaricində sö- 
yüş bildirən sözbrin işlənməsinə rast gəlinmir. Man bu sözün tər- 
cüməsində bir az müxtəlifliyə yol vermişəm. Sonda verilmiş qeydlərdə 
namə'lum yer adlan ilə bağlı mə'lumatlar və düzəlişlər verilmişdir, bu- 
nunla belə, bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, boylarda adı çəkilən elə yer 
adları var ki, Kamelot və ya İtmiş Atlantis kimi sirli olaraq qalır. Dədə 
Qorqudun coğrafıyası ilə bağlı dərin araşdırmalarla M.Fahrettin Kir- 
zioğlunun “Dede-Qorkut Oğuznameleri” (Istanbul, 1952) kitabmda tanış 
olmaq olar.

Mən kitabın sonunda biblioqrafiya verməmişəm, çünki mənim qeyd- 
lərdə verdiyim qərb dillərində yazılmış bir neçə kitab və məqalələrdən 
başqa, Dədə Qorqud haqqında yazılmış işlərin əksəriyyəti Türk alimləri 
tərəfındən türk dilində yazılmışdır. Türk dilini bilən və biblioqrafiya ilə 
maraqlanan mənim hər bir oxucum bunları Rossinin və Erginin yuxarıda 
adları çəkilən əsərlərində, eləcə də Orxan Şaik Gökyayın “Dede Korkut” 
kitabmda (Istanbul, 1938) tapa bilər. Mənim peşəkar həmkarlanm mənim 
bu üç alimə və onlarm kitabında adı çəkilən daha çox müəlliflərə olan 
minnətdarlığımı başa düşəcəklər. Tərcümə zamam üzbşdiyim çətinlik- 
lərin həllində ser. Cerald Klausonun “XIII əsrdən əw əlki Türk dilinin eti- 
moloji lüğəti”nin (Oksford, 1972) çox böyük köməyi olmuşdur. İndi isə 
mən oxucularla Dədə Qorqudun qəhrəmanlarmı baş-başa buraxıram.
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