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KİTAB-I DEDE KORKUT’TA BİR KELİMENİN OKUNUŞ HATASI 
 
Ö z e t. Arap harfleri ile yazılmış klasik metinlerde bir harfin veya kelimenin okunuş hatası 

metnin tahrifine yol açabildiği gibi metin üzerine inceleme yapan araştırmacıları dahi yanlış 
istikametlere yönlendirebilir. Bu türlü hatalar Dede Korkut Kitabı’nın yayınlarından da yan 
geçmemiştir. Destanın mevcut yayınlarında oñ kelimesinin öñ gibi okunmasıyla ortaya çıkan 
anlaşılmazlık da bunu açık göstermektedir. Bu kelimeye destanın 11. boyunda Kazan Han΄ın 
soylamasında rastlanır: Oŋın koyup tersin okur [kafirin] kızı gelini... Bu dizenin mazmunu 
araştırmacılar tarafından epeyce tartışılmış, bugüne kadar tatmin edici bir sonuca varılmamıştır. 
Buradaki oŋın  düzgününü, doğrusunu’ kelimesi Dede Korkut Kitabı’nın bütün yayınlarında‘ اوکن 
öñin ‘ön tarafını’ gibi okunmuş ve çoğunlukla kafir kız gelinlerinin kitabı, yazıyı ve s. ters 
okumaları şeklinde izah olunmuştur. O.Ş.Gökyay ve S.Tezcan ifadenin Arap ve Latin alfabelerine 
göre okunuş tarzı ile bağlanmasına karşı çıkarak burada kadınla sapık cinsel ilişkiden söz 
edildiğini gösterirler. Bu izahlar kabul edilemez. Fikrimizce, yayınlarda öŋin ‘ön tarafını’ gibi 
okunmuş kelime oŋın ‘düzgününü’ şeklinde düzeltilmeli ve oku- fiili ‘çağırmak, seslemek’ 
anlamında değerlendirilmelidir. Bu durumda dize şöyle açıklanabilir: ‘Düzgününü koyup tersini 
çağırır kafirin kızı gelini’. Burada kafir kız geliniyle bağlı etnografik nitelikli bir olaydan, 
yalnızca kadınlara özgü kelime kadrosundan ve çağırış biçiminden söz edilmektedir.  

 
Anahtar kelimeler: Kitab-ı Dede Korkut, oñ kelimesi, okunuş, yanlışlık, düzeltme 
  
 
M.Fuzuli Türkçe dîvânı’nın dîbâcesinde 

yazıyordu:  
 
Kalem olsun eli ol kâtib-i bed-tahrirüñ 
Ki fesad-ı rakamı sözümüzi şûr eyler. 
Gâh bir harf sukûtiyle kılur nâdiri nâr 
Gâh bir nokta kusûriyle gözi kûr eyler [1. S.46–47]. 
 
Büyük Fuzuli kötü istinsah alışkanlığı 

olan kâtiplerin (müstensihlerin) çekimleme 

zamanı bir harfi düşürmekle nâdir’i (az bulu-
nanı) nâr (ateş), bir nokta eksik koymakla 
göz’ü kör kılmaklarından yakınıyordu. Orta 
Çağ΄da müstensihler yazarla okuyucu arasında 
önemli bir vasıta-köprü rolünü oynuyordu. İs-
tinsah ettikleri metnin orijinale uygun şekilde 
okuyucuya aktarılmasında onların müstesna 
hizmetleri vardı. Bugün artık müstensihler de-
ğil de yayıncılar aynı yükümlülüğü taşıyorlar. 
Zaman ve mekan şartları değişilse de klasik 
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metinlerin yayınında bırakılan bir takım yan-
lışların karakteri değişilmez olarak kalmak-
tadır. Bir harfin veya bir noktanın okunuş ha-
tası metnin tahrifine yol açabildiği gibi metin 
üzerine inceleme yapan araştırmacıları dahi 
yanlış istikametlere yönlendirebilir. Yanlış 
okunmuş kelimelerle yamalanan metin araştır-
macıları yayıncıların düşünce tarzının man-
tığıyla hareket etmeğe zorlamakla beraber ken-
dilerinden bir takım düzeltmeler yapmaya da 
özendirmektedir. Bu türlü hatalar Dede Korkut 
Kitabı’nın yayınlarından da yan geçmemiştir. 
Destanın mevcut yayınlarında oñ kelimesinin 
öñ gibi okunmasıyla ortaya çıkan anlaşmazlık 
da bunu açık göstermektedir. Bu kelimeye des-
tanın 11. boyunda Kazan Han΄ın tutuklu iken 
kafirler önünde söylediği soylamada rastlanır: 

 
Arkıç kırda yaykanur ‘umman deñizinde 
Sarp yerlerde yapılmış kâfir şehri 
Sağa sola çırpındı urur yüzgüçleri 
Su dibinde döner bahrileri  
Tañrı menem deyü su dibinde çığrışur ‘asileri 
Oñın koyup tersin okur kızı gelini... [Drs. S.279]. 

 
Sonuncu dizenin mazmunu araştırmacılar 

tarafından epeyce tartışılmış, bugüne kadar tat-
minedici bir sonuca varılmamıştır. Buradaki 
oñın  kelimesi Dede Korkut Kitabı’nın bütün  اوکن
yayınlarında öñin ‘ön taraf’ gibi okunmuş ve ço-
ğunlukla kafir kız gelinlerinin kitabı, yazıyı ve s. 
ters okumaları şeklinde izah olunmuştur. Yal-
nızca O.Ş.Gökyay 1938 yılındaki ilk yayında bu 
kelimeyi oñ ‘sağ taraf’ biçiminde vermiş, daha 
sonraki yayında öñ olarak düzeltmiştir. Aslında 
cümlenin mazmununun anlaşılmamasında oñın 
kelimesinin öñin gibi okunması en önemli rol 
oynamıştır. O.Ş.Gökyay, destanın F.Sumer, 
A.E.Uysal, V.S.Valker tarafından İngilizce΄ye 
tercümesinde ifadenin Arap ve Latin 
alfabelerine göre okunuş tarzı ile bağlanma-
sına karşı çıkarak gösterir: «Açıklamada 
(tercümenin açıklamasında. – V.Z.) sağdan 
sola okunan Arap yazısına alışmış olanlar için 

soldan sağa doğru okunan Latin alfabesi, 
geriye doğru tersine görünür deniyor. Bütün 
Dede Korkut Kitabı içinde, beylerin okuyup 
yazdıklarını bilmiyoruz. Yalnız son hikayede 
Beyreğ’e Aruz΄dan bir kağıt gelir, bunu da 
kimin yazdığı açık değil; Beyrek bu kağıdı 
okur. Durum böyle olunca, Kazan Bey’in 
kafirleri yerden yere çaldığı bir taşlamada, bir 
kötülemede kalkıp da Arap yazısıyla Latin 
harflerinin tartışmasını yapması, bir akademik 
konuya (!) girmesi düşünülemez. Kaldı ki, 
günümüzde olduğu gibi, hele o yüzyıllarda 
kadınların okuma yazma bilenleri var mı ki? 
Bu dizede ise kafirin kızı gelini önünü bırakıp 
tersini okumaktır. Bana kalırsa, Kazan Bey bu-
rada onlara ‘cinsi sapıklık’ damğası vurmak-
tadır. Yoksa Arap harfleriyle Latin yazısının 
karşılaştırıldığı bu tartışmada (!) kızlarla 
gelinleri karıştırmayacaktı, erkekler dururken» 
[2. S.216]. S.Tezcan, O.Ş.Gökyay΄ın ileri 
sürdüğü bu fikri bir kadar da genişleterek ve 
ön kelimesinin mantıgından yola çıkarak 
dizeyi böyle açıklıyor: «Öteki metin yayınla-
rında nasıl anlaşıldığı belli olmayan bu cüm-
lede kadınla sapık cinsel ilişkiden söz edildiği 
bellidir: Önünü bırakıp arkasıyla çağırır kız 
gelini» [3. S.359]. Eger bu okunuş ve izah ka-
bul olunursa anlaşılan o ki, bir Türk boyunun 
(müslüman Oğuzlar΄ın) temsilcisi diger bir Türk 
boyunun (gayr-i müslim Kıpçaklar΄ın) kız geli-
nini ahlaksızlıkta suçlamaktadır. Yayıncı bu il-
ginç açıklamayı verirken Oğuz dillerinin hiç bi-
rinde oñ kelimesinin kullanılmadığını kanıt 
getirir: «...oñ ‘sağ’ Oğuz dillerinin hiçbirinde 
bulunmayan sözcüktür, dolayısıyla DKK’nda 
geçmesi de söz konusu olamaz» [3. S.359]. 
Hakikaten de Türkiye Türkçesi ağızlarında 
Rumeli göçmenlerinden ve Konya'dan derlen-
miş iki veri dikkate alınmazsa, Oğuz dillerinde 
oñ ‘sağ’ kelimesi bulunmamaktadır [4. S.3281]. 
Lakin Oğuz dillerinde ve ağızlarında bu kelime-
ye bağlı birçok semantik türevler kullanılmak-
tadır. Çağdaş Türkmence΄deki oñ ‘uğurlu, iyi, 
düzgün’ kelimesi de oñ ‘sağ’ kelimesinden 
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semantik gelişme sonucu türemiştir: İşleriŋ oñ 
bolsun! ‘İşlerin iyi (düzgün) olsun!’. Dede 
Korkut Kitabı’nda geçen oñ- ‘düzelmek, iyi-
leşmek’ fiili ve bu fiilden türenmiş oñar- ‘onar-
mak, düzeltmek, imar etmek’, oñal- ‘onulmak, 
iyileşmek, sağalmak’, oñat ‘düzgün, doğru, iyi’ 
kelimeleri etimolojik açıdan oñ ‘sağ, düzgün’ 
kelimesine bağlanmaktadır: Allah Allah deme-
yince işler oñmaz [Drs. S.2]; Hanum, oğlanuñ 
kırk günde yarası oñaldı, sapa sağ oldı [Drs. 
S.29]; Birligüñe sığındum çalabum kâdir 
Tañrı meded senden // Kara tonlu kâfire at 
deperem, işimi sen oñar [Drs. S.210]; Mere 
oñat görüñ, bu gelen Begil ise sizden öñdin 
men kaçaram, dedi [Drs.  S.246]. İlgi çekicidir 
ki S.Alizade’nin yayınladığı Dede Korkut 
metninde aynı kökenli diger kelimeler doğru 
olarak kalın ünlülerle aktarıldığı halde [Drs. 
S.29] oñaldı kelimesi öñeldi gibi okunmuştur 
[5]. H.Araslı’nın [6] ve Ş.Cemşidov’un [7] 
hazırladıkları metinlerde oñ köküne bağlı bü-
tün kelimeler yanlış olarak ince ünlülerle 
verilmiştir. Yazılı abidelerde ve birçok çağdaş 
Türk lehçelerinde (Kırım Tatar, Karay, Kara-
çay Balkar, Kırgız, Kazak, Nogay, Karakal-
pak, Tatar, Başkurt, Özbek, Uygur, Sarı Uy-
gur, Altay, Hakas, Yakut, Tuva, Türk (diyal. – 
‘sağ ayak’) ve s.) oñ kelimesi ‘sağ taraf, doğ-
ru, düzgün’ anlamlarında kullanılır. M.Kaş-
garlı Divanı’nda ve Oğuz Kağan Destanı’nda 
bu kelime ‘sağ (taraf)’ anlamı bildirir: Oñ elig 
‘sağ el’ – Çigilce [8. S.438]; Oñ çañakta Altun 
Kağan tegen bir kağan bar irdi ‘Sağ tarafta 
Altun Kağan denilen bir kağan vardı’ [9. 
S.33]. Uygur harfleriyle eski çağlarda yazılmış 
«Sekiz Yükmek»de Dede Korkut Kitabı’nda 
olduğu gibi oñ ‘sağ, doğru, düzgün’ kelimesi 
ters kelimesiyle karşılaştırılır: Tersli oñlı ed-
güli ayıglı iki türlüg kılınc kılsar... ‘Eger iki 
tür: ters ve düzgün, iyi ve kötü işler yapsa...’ 
[10. S.367]. Sırası gelmişken şunu da be-
lirtelim ki M.Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nın 
Azerbaycan yayınlarında oñ ‘sağ’ kelimesi ve 
bundan türeme fiiller yanlış olarak ince ünlü-

lerle öñ-, öñül-, öñer- ‘sağalmak, sağaltmak’ 
gibi aktarılmıştır: Hancer-i bidad ile herdem 
görer zehm üzre zehm // Hiç bir dem gör-
medim öñmüş, öñülmüş könlümi... Merhem 
koyub öñerme sinemde kanlı dağı... [1. S.329]. 
Aslında buradaki kelimeler oñmuş, oñarma, 
oñulmuş gibi okunmalıydı. Örnek verilmiş ilk 
gazelin uyak sistemi de bunu talep etmektedir: 
olmuş, dolmuş, tutulmuş, yorulmuş, oñulmuş. 
Azerbaycan dilinin ağızlarında oñ- ‘sağalmak, 
düzelmek, doğru olmak’ fiilinden türenmiş 
oñar- ‘düzeltmek, onarmak, işi yolyna koy-
mak’ (Tovuz), oñant ‘düzgün, doğru’ (Marne-
uli, Dmanisi), onatdi ‘iyi, sağlam’ (Gence) 
kelimeleri kullanılmaktadır [10. S.347]. «Tara-
ma Sözlüğü»nde oñ-, oñar-, oñat, oñul- keli-
melerine ait çoksaylı örnekler verilmiştir: Tâat 
ile uçmağa girmez kişi, Tañrı’nın fazlı oñarur 
işi [Man. Tayr. XIV]; Çalap oñara işiniz de-
diler, // Yorula hayra düşünüz dediler [Işk. 
XIV]; Oñat gör Hak yolu gönlünde sırdır, // 
Bu cümle hâslar gönlünde birdir [Yunus. 
XIII–XIV]; Buyurdu sarayın içinde ana, // 
Oda eylediler oñat yana [Süh. XIV]; Zeliha 
eydür bildür imdi Tanrı’na, // Bütün ola bu 
sanem gerü oña [Yüz. Şeyd. XIII]; Pes ol hanı 
yiyenlerden her kimin kim // Tanrı oñmaklığın 
diler idi, iyman üzre dölendürdü [Enb. XIV]; 
Ölümü dirlik ola, ölümsüz dirlik bula, // Başlı 
gönül oñula merhemi sen olasın [Yunus. XIII–
XIV]; Bir haftada günden güne oñulmağa 
başladı [Ta. Sel. XV]; Kim vefa camın umarsa 
sohbet-i namertten, // Yüreği mey bigi hun olur 
oñulmaz dertten [Ah. Pş. XV] vb. [12. S.2984–
3001]. Dede Korkut Kitabı’nda tartışma konusu 
olan cümlede geçen oku- fiili ‘çağırmak’ anla-
mındadır. Destanda bir kaç yerde aynı kelime-
ye okı-/ohı- biçimlerinde rastlanmaktadır: Na-
merd tayıñ al eylemiş, okıyuban bizi aldılar, 
varduk [Drs. S.300]; Pay Pöre Beg bazırgan-
larını yanına ohıdı, buyruk etdi [Drs. S.69]; 
Kalın Oğuz beglerini hep ohıdılar, odalarına 
getürdiler, ağır konukluk eylediler [Drs. S.81]; 
Oğul, kalın Oğuz beglerini odamuza ohıyalum, 
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nece maslahat görürlerse aña göre iş edelüm, 
dedi [Drs. S.81] vb. Bunları dikkate aldıkta 
cümlenin genel mazmunu ‘Doğrusunu koyup 
tersini çağırır kafirin kızı gelini’ gibi anlaşıl-
maktadır. Türkmence΄de tersokaan ‘sihirbaz, 
büyücü’ deyimi vardır. Ama bu deyim mantık 
açısından metne uymamaktadır; çünkü cüm-
lede yalnızca kafirin kız gelinine ait özellikten 
bahsedilir. Sihirbazlığı ise hem erkekler, hem 
de kadınlar yapabilir. Bizim düşüncemize 
göre, burada kafir kız geliniyle bağlı etno-
grafik nitelikli bir olaydan, yalnızca kadınlara 
özgü kelime kadrosundan ve çağırış biçimin-
den söz edinmektedir. Araştırmacılar Kazak, 
Kırgız, Altay ve s. halklarda kadınlara özgü 
kelime kadrosundan, erkeklerden farklı olarak 
yalnızca kadınların kullandıkları kelimelerin 
mevcutluğundan bahsederler. Bu başlıca ola-
rak kadının eşine akraba sayılan erkeklerin 
isimlerinin doğrudan doğruya, açık telaffuz 
etmesine konulmuş yasak (tabu) olayı ile bağ-
lıdır. Psikolojik yasak nedeniyle kadınlar er-
keklerden farklı olarak birçok eşya ve fiziksel 
hareketlerin adlarını açık telaffuz edemezler; 
bunların yerine başka kelime kullanmaya 
mecburdurlar. Bu konuda A.İnan yazır: «Eski 
ekzogaminin pederşahi toplumsal yaşayışın izi 
olduğunda şüphe olmıyan bir adet, Doğu 
Türkleri΄nde ve Orta Türkler΄den Kırgız-Ka-
zaklar΄da hala canlı bir surette yaşamaktadır. 
Bu adet, gelinlerin kocasının ailesine, hatta ka-
bilesine mensup olan akrabalarının adlarını 
söylememeleridir. Geline, kaynanasının ve ka-
yınbaba tarafından olan bütün akrabalarının 
yalnız adlarını degil, bu adlara benzeyen bütün 
kelimeleri söylemek yasaktır. Mesela, koca-
sının akrabasından birinin adı Aydemir olursa 
gelin de ay ve demir kelimelerini söyliyemez. 
Halbuki, bu gibi türkçe adlar Doğu Türkler΄de 
pek çok bulunmaktadır. Binaenaleyh, bazı ge-
linler için balta, bıçak, koyun, at, kılınç, doğan 
ve bu gibi bugünkü hayatta söylenmesi gere-
ken sözler yasak oluyor. Kadınlar bu gibi ya-
sak kelimeler yerine bunların müteradiflerini 

yahut uydurma bir kelime kullanırlar. Mesela, 
ay yerine yaruk, demir yerine pulat, balta 
yerine çabat (çapmak = kesmek), bıçak yerine 
keser, koyun yerine mañrama (melemek’ten), 
at yerine ulak yahut binit, kılınç yerine karu ve 
yahut bunlara benzer bir söz kullanırlar. İşte 
bu adet neticesinde bu Türkler΄de kadın sözleri 
meydana gelmektedir. Kırgız, Altay ve Sagay 
kadınlarının yasak kelimeleri başka bir kelime 
ile değiştirmekteki maharetleri şayanı hayret-
tir. En heyecanlı dakikalarda bile yasak keli-
meleri müteradifleri yahut o kelimenin mefhu-
munu anlatacak bir kelime ile değiştirebilirler» 
[13. S.359]. A.İnan’ın fikrine göre, gerçek adı 
Muhammed Tarakay olan Uluğbey’in bu adla 
tanınmasının sebebi Emir Teymur΄un babası-
nın adının da Muhammed Tarakay olmasıdır. 
Kadınlar için çağırılması yasak olan Muham-
med Tarakay adı Uluğbey ‘büyük bey’ adı ile 
değiştirilmiştir. A.N.Samoyloviç bizzat kendi-
sinin derlediği materyallere dayanarak Altay 
kadınlarının 42 farklı kelime kullandıklarını tesbıt 
etmiştir. N.İ.İlminskiy, V.V.Radlov, N.P.Dıren-
kova, A.N.Samoyloviç ve b. Araştırmacılar Ka-
zak, Kırgız ve Altaylar΄da kurt, koyun, nehir, 
ağaç ve s. yasak kelimeleri doğrudan doğruya 
kullanmadan nehrin karşı kıyısında kurdun 
koyuna saldırdığını gelinin kayınbabasına na-
sıl anlatması ile bağlı yaygın fıkranın değişik 
varyantlerini kaleme almışlar. Fıkranın Kazak 
varyantı şöyledir: kurt, koyun, ırmak, orman, 
tüfek, bıçak kelimelerini söylemesi yasak olan 
bir genç kadın ırmak yanında bir kurdun ko-
yunlardan birini yakaladığını görmüş ve sar-
kıramanıñ (ırmağın) öteki tarafında, gölgeliniñ 
(ormanın) bu yanında uluma (kurt) mañramayı 
(koyunu) yakalamış. Tars ederle (tüfekle) 
keseri (bıçağı) getiriniz diye bağırmış. Orada 
bulunanlar gelinin söylediklerini anlayıncaya 
kadar iş işten geçmiş... [13, S.359]. Altay var-
yantında ise gelin fikrini böyle anlatmaktadır: 
Ağaçınıñ (nehrin) o yanında, çığaçınıñ 
(ağacın) tözinde (dibinde) uluçu (kurt) mara-
çınıñ (koyunun) balazın yip-turu [14. S.161]. 
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Kazaklar΄da geline kaynanasının ve kayınbaba 
tarafından olan akrabalarının adlarının söylen-
mesine koyulmuş yasak daha ciddi şekilde uy-
gulanırdı. Kayınbabası yahut kocasının akra-
basından birinin adı Mehmet olursa genç kadın 
kelime-i şahadet okurken bile Muhammet ke-
limesini söyliyemediğinden «Lâilâheillallâh 
beybabam adı resulullâh» der [13. S.360]. 
Bütün bunlar Dede Korkut Kitabı’nda kafir kız 
gelinlerinin ters çağırmalarının sebebini ay-
dınlatmaya imkan vermektedir. Görülüyor ki, 
kadınların diline koyulmuş etnografik özellikli 
yasak (tabu) Oğuzlar arasında o kadar da 
yaygın olmamıştır. İşte bu nedenle Kazan Han 
soylama sırasında bunu kafirlerin (müslüman 
olmayan Kıpçaklar΄ın) kız gelinlerinin menfi 
ciheti gibi özellikle vurgulamaktadır.  

 Dede Korkut’un 11. boyunda Kazan 
Han΄ın soylamasında yer alan قویب اوکن 

کلنی قزی اوقور ترسین  dizesindeki اوکن 
yazılışının öñin ‘ön tarafını’ değil de, oñın 
‘düzgününü, doğrusunu’ şeklinde okunmasıyla 
destanın yayınlarında yıllar boyunca süregelen 
ve çeşitli tartışmalara neden olan önemli bir 
anlaşılmazlığı çözmek mümkündür. Yeni 
okuma önerisi dikkate alındığında anlaşılıyor 
ki Kazan Han kafirlerin kız gelinlerini düzgün, 
doğru kelimeler yerine ters kelimeler kullan-
makta suçlamaktadır.  

XV. yüzyılda yazılması ihtimal olunan 
«Hazihi’r-Risâleti Min Kelimât-ı Oğuzname 
El-Meşhur Bi-Atalar Sözü» adlı mecmuada 
(Berlin Oğuznamesi’nde) denir: Ataların sözü 
Kurana girmez, evet Kuran yanınca yalın yalın 
yalışır ‘Ataların sözü Kuran’a girmez (Kuran 
kelâmı sanılmaz) ama Kuran-ı kerim yanında 
pırıl pırıl ışık saçır’. Oğuz ata sözleri kutsal 
Kuran-ı kerim yanında ışık saçan bir kaynak 
gibi anılır. Dede Korkut Kitabı da ataların 
kelâmıdır, ışık kaynağıdır. Korkut Ataya göre 
«Hecesinleyin düz okınsa yâsin görklü». Kut-
sal kitabımızın yanında «yalın yalın yalışan» 
Dede Korkut Kitabı dahi harfi harfine, hecesi 

hecesine, kelimesi kelimesine doğru okunma-
lıdır. Yazıldığı gibi doğru okunsa Dede Korkut 
Kitabı da görklüdür, güzeldir!..  

 
 Makalenin bilimsel yeniliği ve tatbiki 

önemi. Kitab-ı Dede Korkut’un metninde yan-
lış okunuşdan kaynaklanan birçok uygunsuz-
luklar mevcuttur. Bu uygunsuzlukların aradan 
kaldırılması için abidenin metni üzerine titiz 
çalışmalar yapılmalıdır. Makalede destanın 
yayınlarında oñ kelimesinin yanlış okunması 
ile ortaya çıkan ve yıllar boyunca süregelen bir 
uygunsuzluk düzeltilmeye çalışılmıştır. Alınan 
sonuçlar tatbiki açıdan Kitab-ı Dede Korkut’un 
eleştirmeli yayınının hazırlanmasında büyük 
önem arzetmektedir.  
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ABOUT ONE WORD IN «THE BOOK OF DADA GORGUD»  
READ MISTAKENLY 

 
S u m m a r y 

 
Reading mistakenly of a letter or a word in any classical texts in Arabic alphabet causes 

alteration of a meaning reversing direction of the researches. These mistakes exist in the text of 
the «Book of Dada Gorgud» too. The misunderstanding caused by erroneous reading of the word 
oñ as a word öñ in the fragment of the 11-th Story of the epos proves it obviously. Oŋın koyup 
tersin okur kızı gelini. In this hemistich, the word oŋın was read in all publications as öŋin that is, 
though the girls and brides of giaours were reading the book from the end to the beginning. 
O.Sh.Kokyay has objected to this opinion indicating that comparisons between the alphabets 
without any basis were inadmissible. To his mind, the girls and brides of giaours offer their butt 
to the men in spite of their cunt. It would be revealed that one Turkic tribe (Muslim Oghuz) 
accuses another Turkic tribe (non Muslim Kipchak tribe) in immorality. The meaning of the 
hemistich will be as follows: ‘The giaours’ girls and brides call the wrong instead of right’. The 
matter is that there are some words used only by women in Kazakh, Kirghiz, Altay and other 
people. Because of psychological prohibition, the women didn't use the words used by men. For 
that reason they were obliged to use other words. Since this taboo was not spread out between the 
Oghuz people, Gazan khan emphasizes it as a negative quality of the giaours’ girls and women. 

 
Key words: «Book of Dada Gorgud», word, reading, distortion, correction 
 
 
 

ВАХИД ЗАХИДОГЛУ 
 

ОБ ОДНОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИОННОЙ ОШИБКЕ  
В «КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУД» 

 
Р е з ю м е 

 
При транслитерации классических текстов ошибочное прочтение одной буквы или 

одного слова приводит к их неверному толкованию и к искусственным исправлениям в 
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процессе подготовки к печати. Искажённый текст вынуждает учёных приспосабливаться к 
логике мышления издателей, в результате чего исследования очень часто ведутся в не-
верном направлении. Такого рода ошибки имеются и в тексте эпоса «Китаби Деде Коркуд». 
В известных его изданиях прочтение слова oñ ‘правильный, верный’ как öñ в значении 
‘передний’ – одна из подобных ошибок. В XI сказании эпоса это слово употреблено в 
полустишии Oñın qoyub tərsin oqur [kafiriñ] qızı-gəlini, которое при правильном прочтении 
означает следующее: ‘Жёны и дочери [неверных], оставив верный вариант, говорят 
неправильно’. Здесь речь идёт о неком этнографическом обычае (табу) некоторых 
кыпчакских племён. В языке этих племён есть слова, которые могут употреблять только 
мужчины. Женщины же используют их синонимы. В этом Газан-хан видит отрицательный 
момент, в чём и упрекает женщин и девушек. 

 
Ключевые слова:  «Китаби Деде Коркуд», слово oñ, транслитерация, ошибка, 

исправление 
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