
dan tercüme edilerek yayımlanmıştır (Os
manll Kanunname/eri, IV, 217-254). 3. f:lô.
şiye 'alô. Şer}ıj'l- 'İzzf fi't-taşrff li't- Tef
tiiziinf. İzzeddin ez-Zencani'nin sarf il
mine dair el- 'İzzf fi't- taşrif adlı eseri
ne Teftazan'f'nin yaptığı şerhin haşiyesi 
olup basılmıştır (İstanbul 1278, 1288; Bu
lak I 255). Eser cönk denilen bir çeşit 
deftere yazıldığı için Dede Cöngü diye 
de anılmaktadır. Sarf ilmiyle ilgili bazı 

Arapça terim ve kelimelerin geniş açık
lamalarına yer verdiğinden benzerlerin
den üstün kabul edilir. Yazıldığı tarih
ten son dönemlere kadar medrese ta
lebelerinin başvurduğu bir eser olup yay
gın bir şöhrete sahiptir. 4. f:ldşiye 'ald 
f:lô.şiyeti '1-ljayiili 'ald Şer}ıj '1 - 'A~a, id. 
Necmeddin en-Nesefi'nin 'A~a,idü'n
Neseff adlı eserine Teftazan'f'nin yaptı
ğı şerhe Hayall'nin yazdığı haşiyenin ha
şiyesidir (Süleymaniye Ktp., Gelibolulu Ta
hir Efendi, nr. 50, vr. 2-60). S. Risiiletü'l
vai'. Vaz'* ilmine dair bir r isale olup ba
sılmıştır (İ stanbul 1280. 1292. 1295, 1306, 
1309 ). 6. Lüccetü'l-fevii,id. Eserin bir 
nüshası bilinmektedi r (Süleymaniye Ktp ., 
Hasan Hüsnü Paşa. nr. 1439) 7. f:lô.şiye 

'ald Şerhi'l- Ciimi. Cemaleddin İbnü' ı
Hacib'in nahivle ilgili meşhur eseri el
Kiifiye'ye Abdurrahman - ı Cami'nin yap
tığı ve el-Fevii,idü':i-Ziyii,iyye, Mol-

la Ciimi veya Cô.mf gibi adlarla bilinen 
şerhin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp ., İz

mir, nr. 693). 8. Hoşiye 'aıa Şer}ıj'l-lsii
gılcf li'l- Kiiti. Hüsameddin Hasan el
Katl'nin, Esfrüddin el-Ebher'f'nin mantı
ğa dair meşhur eseri 1siigii.ci'ye yaptığı 
şerhin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp .. Ge
libolu lu Tahir Efendi. nr. 85. vr. 25-56). 9. 
f:ldşiye 'ald Şerhi Kutbi'd-dfn ' ale 'ş
Şemsiyye. Kutbüddin er- Razi'ni n, Ali b. 
ömer el-Katibi'nin mantıkla ilgili meş
hur eseri Şemsiyye'ye yaptığı şerhin ha
şiyesidir (Süleymaniye Ktp., Hafld Efendi. 
nr. 33 ). 10. Risiile fi'l-benc ve'l-l)aşfş 
ve tal)rimihô. Keyif verici özelliği olan 
ban otu ve ondan elde edilen uyuşturu
cunun yenilmesinin hükmünü inceleyen 
bir risaledir (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. 1192. vr. 44 -51 ). 
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DEDE KORKUT 

1 
DEDECÖNGÜ 

ı 

Zenciini'nin sarf ilmine dair 
el- ' izzi fi't- tasrif adlı eserine 
Teftazani'nin yazdığı şerhe, 

Dede Cöngi (ö. 975 / 1567) tarafından 
yapılan haşiye 

L 
(bk. DEDE CÖNGİ). 

_j 

1 
DEDE EFENDi, Hammamizade 

ı 

(bk. İSMAiL DEDE EFENDi, 
Hammamizade). 

_j L 

1 
DEDEKORKUT 

ı 

Türk edebiyatında kendi adıyla 
anılan hikayelerin aniatıcısı 

L 
yarı efsanevi bilge kişi. 

_j 

Kitab-ı Dedem Korkud aJQ Usdn-ı 
Tiiife-i Oğuziin başlığını taşıyan eserin 
çeşitli yerlerinde "dede", giriş bölümün
de dört defa "ata" unvanıyla anılan De
de Korkut'un hayatı hakkında tarihi kay
naklardaki bilgiler farklılıklar gösterir 
(Korkut kelimesinin etimolojisi ve anlamla
rı için bk. Gökyay, s. CXIV vd.; Mihrali Se
yidof. s. 179 vd ) 

Dede Korkut. Reşfdüddin'in Ciimi 'u't
teviiril] 'inde Oğuzlar'ın Bayat boyundan, 
Ebülgazi Sahadır Han'ın Şecere-i Terii
kime'sinde ise Kayı boyundan gösteri
lir. Bahrü 'l-ensiib, Bayındır Han'ın Dış 
Oğuz - İç Oğuz beylerini saydıktan son
ra Dede Korkut'un bunların şeyhi oldu
ğunu söyler. Müneccimbaşı, Edirneli Rü
hf'ye dayanarak ondan "Türkmen kaba
ili beyninde KorkudAta nam bir ehl-i hal 
azfz var idi" diye söz eder. Saltukname'
de Dede Korkut Osmanlılar'la aynı soy
dan gösterilir ve Osmanlılar' ın soyu Oğuz
lar'la birlikte İshak peygamberin oğlu is ' e 
bağlanır. Hacı Bektaş Vilô.yetniimesi'n
de Korkut Ata. Oğuz padişahı Bayındır 
Han ve onun beylerbeyi Kazan ile birlik
te anılır ve bunların ölümüyle Oğuz ce
maatinin dağıldığı söylenir . 

Cami'u 't -tevô.rıl]'e göre Dede Korkut. 
Oğuz hükümdarlarının onuncusu olan 
Kayı İnal Han ' ın başmüşaviridir. Oğuz 
kütüğünde on dördüncü han olarak ge
len ve doksan yıl hükümdarlık yapmış 

olan Kanlı Yavguy da bütün ömrü bo
yunca Korkut'u müşavir sıfatıyla yanın
da bulundurmuştur. Dede Korkut' la il
gili bir menkıbede Hz. Peygamber'le çağ
daş olarak gösterilen Kayı İnal Han müs
lüman olmuş ve iki vezirini Peygamber'e 
elçi göndermiştir. Zeki Velidi Togan. De-
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DEDE KORKUT 

de Korkut İslam· dan önce yaşamış ol
makla birlikte menkıbede Hz. Peygam
ber zamanına da yetişmiş gösterildiği n

den, onun Göktürkler devrindeki Oğuz 
yabguları katında bulunan bir Türk bil
gesi sayılabileceği görüşündedir. Bah
rü 'l- ensab'da Oğuzlar'ın İslamiyet'i ka
bulüne ve Dede Korkut'a dair daha ay
rıntılı bir rivayet bulunmaktadır. Halk 
rivayetlerine göre Dede Korkut aydın, 

berrak gözlü dev kızından dünyaya gel
miştir. Boyu 60 arşındır. Reşidüddin ve 
Ebülgazi Sahadır Han onun 295 yı l ya
şadığını söylerler. Bir halk rivayetine gö
re ise 100 yıl yaşamıştır. Siriderya neh
rinin sol yakasında kurulmuş bir Kazak 
obasında yaşamış. ölünce nehrin sağ 

kıyısına gömülmüştür. Korkut Ata' nın 
ölümüyle ilgili olarak Kazaklar arasında 
yaygın olan menkıbeye göre yirmi ya
şında iken rüyasında aklar giymiş bazı 
yaratıklar ona kırk yıl yaşayacağını ha
ber vermiş, bunun üzerine Korkut ölüm
süzlük istemeye karar vermişti r. Karşı

lık beklemeden hastalara yaptığı yar
dımlar Allah katında makbule geçmiş ve 
bir gün uykuda iken Allah ona, "Ölümü 
kendin arzu etmedikçe ölmeyeceksin" 
demiştir. Onun ölümü hakkında olduk
ça zengin başka rivayetler de vardır (bk 
Gökyay. s. CCXIl 

Kitab· ı Dedem Korkud ala Lisan· ı Tiiife·i Oguzan, Dres· 
den nüshası n ı n unvan sayfası (Dede Korkut Kitabı [ nşr. Mu· 

harrem Ergin], Ankara 1958, I, faksi mile,s. 1) 
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Alman imparatorunun Moskova ve İran 
elçisi Adam Olearius, 1638 yılında "İmam 
Korkut" diye andığı Dede Korkut'un Der
bend şehri yakınlarında bulunan meza
rını görmüş ve anlatmıştır. İran ve Da
ğıstan Tatarları arasındaki sınırı belirle
yen küçük bir ırmağın kenarında bulu
nan mezar, kaya içine oyulmuş büyük bir 
mağara şeklinde olup tabutu dört tah
tadan yapılmıştı. Olearius'un naklettiği 

mahalli rivayete göre Korkut Salur Ka
zan'ın taraftarıdır. Putperest Lezgiler'i 
İslam'a davet için oraya gitmiş, ancak 
Lezgiler onu öldürmüşlerdir (A. Olearius. 
s. 378-379) Evliya Çelebi de Korkut Ata'
nın mezarını 1647' de ziyaret etmiştir. 
Amerikalı diplomat Eugen Schuyler'in 
eserinde Dede Korkut'un mezarının res
mi ve hakkında bilgi bulunmaktadır (Mu· 
sauuer Türkistan Tarihi ue Seyahatnamesi, 
s. 32) Vilyamirof Zernof, 1851-1856 yılları 
arasında Dede Korkut'un mezarını gör
müştür. Barthold ise bölgeye yaptığı bir 
gezide mezarı bulamadığım söyler. 

Korkut Ata, Kazak halkı arasında bir 
müslüman Kazak ermişi olarak tanınır. 
Olearius'un verdiği bilgiye göre yaşlı bir 
kadının türbedarlık yaptığı türbesinde 
belli günlerde adak ve kurban merasi
mi yapılır, kadınlar uzak yerlerden yalın 
ayak buraya gelir, sandukayı öper ve di
Ieklerinin yerine gelmesi için dua eder
ler. Divaev. Korkut'un mezarının şifa bek
leyen hastaların da ziyaret ettikleri bir 
yer olduğunu ilave eder (Gökyay, s. CCXVI) 

Dede Korkut göçebe Türkler'in yücel
tip kutsallaştırdığı. bozkır hayatının ge
leneklerini ve törelerini çok iyi bilen, ka
bile teşkilatını koruyan bir Oğuz büyü
ğüdür. Halkın atası, kabilenin reisi, bil
gin, güçlü halk ozanı ve bilge olarak De
de Korkut'un tasviri kitabın başından so
nuna kadar tekrarlanır. Hanlar güç du
rumlarda ona danışırlar : öğütler veren, 
yol gösteren, içinden çıkılmaz gibi görü
nen güçlükleri çözen hep odur. Ali Şir 

Nevai, onun Türk milleti arasında büyük 
bir yeri olduğunu, kendisinden nice yıl 

önceki ve sonraki birçok şeyi haber ver
diğini söyler. O aynı zamanda Kazak- Kır

gız bahşılarının piri olarak da tanınmak
tadır. Dede Korkut eserde genellikle ozan 
olarak karşımıza çıkar. Şamanizm köken
li bir menkıbeye göre Korkut adlı bir şa
man Kırgız şamaniarına kopuz çalınayı 
ve türkü söylemeyi öğretmiştir. 

Oğuzlar'ın destani hayatını anlatan 
on iki hikayeden meydana gelen Dede 
Korkut Kitabı ' nın iki nüshası vardır. Ki
tab - ı Dedem Korkud alô Usan-ı Tai-

te -i Oğuzun başlığını taşıyan Dresden 
nüshası 1815'te F. von Diez tarafından 
bulunmuştur. Dresden Kraliyet Kütüp
hanesi· nde Fleischer külliyatı arasında 

bulunan eser (nr. 86) pek güzel olmayan 
bir nesihle yazılmış olup her sayfada on 
üç satır vardır. metin bazı kelimeler dı
şında harekesizdir. Hikayelerin başlıkla 

rı. hikayeler ve manzum parçalar birbi
rinden ayrılmadan bir bütün olarak ya
zılmıştır. Dresden yazmasının Diez tara
fından istinsah edilen nüshası Berlin Kra
liyet Kütüphanesi'ndedir (nr 203) İtal
yan Türkologu Ettore Rossi, Vatikan Kü
tüphanesi'nde bulduğu eserin ikinci nüs
hasını (nr. 102) "Un nouvo manoscritto 
del 'Kitab-i Dede Qorqut" ' adlı makale
siyle tanıtmış (Estratto della Riuista Degli 
Studi Orientali, XXV. 34 -43) ve daha son
ra bir inceleme ile birlikte yayımiarnıştır 
(Dede Qorqut, Vatikan 1952). 

Dede Korkut hikayeleri Türk ahlak ve 
törelerinin, inançlarının, kahramanlıkla

rının otantik olarak anlatıldığı bir eser
dir. Kitapta geçen Karacukdağ, Karşu
yatan, Karadağ, Aladağ gibi tarih ve coğ
rafya adlarının çoğu. bu hikayelerin Oğuz

lar' ın Türkistan'dan ayrılmalarından ön
cesine ait olduğunu göstermektedir. Bu
nunla birlikte Oğuz Türkleri bunları ba
tıya getirirken buraya göre mahaiiTieş
tirmişler ve batıda geçen olaylarla karış
tırmışlardır. Menkıbe Dede Korkut'un 
Kayı İnal Han zamanında yaşadığını . onun 
Hz. Peygamber'le çağdaş olduğunu gös
teriyorsa da bu hikayeleri, başkahraman 
olan Satur Kazan'ın mensup olduğu ka
bile dolayısıyla çok eski deviriere kadar 
götürmek daha doğrudur. Çünkü Satur 
Kazan ' ın Oğuz destanının başkahrama

nı olmasıyla ilgili menkıbe Oğuzlar daha 
Orta Asya'daki yurtlarında iken teşek

kül etmiştir. Öte yandan Oğuzlar'ın en 
eski destanlarından biri olan Bamsı Bey
rek hikayesi Orta Asya bozkırlarının her 
yerinde tesbit edilmiştir. Alpamış diye 
tanınan bu hikayenin tarihi VI-VIII. yüz
yıla çıkarılmaktadır. Dede Korkut destan
larının yazıya geçirilmeden önce sözlü ge
lenekte yaşamış olduğu şüphesizdir. 

Dede Korkut hikayelerinin XV. yüzyı
lın ikinci yarısında yazıya geçirildiği tah
min edilmektedir . Kitabın yazıldığı yer 
olarak da genellikle Akkoyunlular'ın hü
küm sürdüğü saha, yani bugünkü Kars 
ve Erzurum dolaylarındaki yerler kabul 
edilmektedir. 

Eserin dili Azeri lehçesinin özellikleri
ni göstermekle birlikte bugünkü Azeri 
lehçesiyle karşılaştırıldığında bütün dil 
özelliklerinin bu lehçeye ait olmadığı gö-



rülür. Büyük Oğuz kabilelerinin henüz 
ayrı doğrultulara yönelmedikleri. birbir
lerinin dillerine ve lehçelerine has şekil
leri paylaştı kları yılla rdan pek uzak ol
mayan Dede K orkut Kitabı 'nda. başta 

Kıpçak lehçesi olmak üzere öteki Türk 
boylarının dillerinden ve Moğolca ·dan 
geçmiş bazı kelimeler mevcuttur. Eserin 
giriş bölümünde ve hikayeler arasında 
yer alan atasözleri. Oğuzlar'ın günlük 
yaşayışma dair gözlemleri yansıtmakta 
olup kişilere davranışlarında yol gösteren 
herkesçe kabul edilmiş prensiplerdir. 

Şekil ve üslOp bakımından Orta Asya 
destanları iki tipe ayrılabili r. Bunlardan 
birincisine örnek gösterilebilecek olan 
Alpamış destanının Özbekçe'sinde ge
rek hikaye gerekse kahramanların ko
nuşmaları manzumdur. düz yazı bölüm
leri ancak hikayeleri birbirine bağlayan 
kısa ifadelerden ibarettir. Halk hikayesi 
adı verilebilecek ikinci tipin örneklerin
den Şah Sanem. Aşık Garip, Köroğlu'n
da olduğu gibi Dede Korkut hikayele
rinde de manzum bölümler vardır. "Soy
lama" denilen bu bölümler hece vezni
nin düzgün ölçülerine uymaz ve bir tür 
serbest nazmı andırır. Esere, gereksiz 
edebiyat süsleri bulunmayan, kısa, yalın 

ifadelerle örülmüş, yapmacıksız, özentl
siz bir üsiOp hakimdir. ÜslOptaki bu can
lı ifadenin kaynağı konuşma dilidir. Me
caz unsurları da bir tek kişiye ait değil 
halkın günlük hayatında anlatımı güzel
leştirmek. zenginleştirrnek için başvur
duğu ortak benzetmeler. ortak deyim
lerdir. Hikayeler. tabiiliği bozmayan kı

sa cümleler, bunların çeşitli kuruluşları 
ve yerli yerinde kullanılan , yadırganma

yan sıfatla rla örülü, anlatıma sürat ve
ren. okuyucuyu duraksatacak hiçbir en
gelle kösteklenmeden yürüyüp giden 
benzersiz bir üsiOba sahiptir. Hikayeler
de -nesri nazım saydıracak üstün bir 
ahenk duyulduğu gibi bunlardaki nazım 
da serbest nazmın ifade serbestliğine 
sahip bir dille verilmiştir. Aliterasyonlar 
üsiOba başka bir renk katar. Dede Kor
kut hikayelerinin üsiObunu, destan söy
leyicileri arasında sürüp gelen aniatma 
geleneğine bağlı , Türk halkının öz malı 
olan bir üsiOp saymak daha doğrudur. 

Dede Korkut Kitabı, Orta Asya'da ya
şayan Oğuzlar ile onların Anadolu'ya gel
miş boylarının toplum hayatını aydınla
tan unsurlarla yüklüdür. Bu unsurlar, 
hikayelerde yer alan diğer motiflerle bir
likte. başka milletierin menkıbe ve hika
yelerindeki motiflerin karşı laştırılması

na ve birtakım benzeriikierin ortaya çı-

karılmasına yardım eder. Hikayelerde 
Müslümanlığın temellerine dayanan ina
nışları. menkıbeleri , islam tarihiyle ilgili 
kişileri ve unsurları . bunların hayatına 

dair bilgileri bulmak da mümkündür. 
"Su Hak dfdarın görmüştür" gibi tasav
vuftan gelen inanışlarla adak. sadaka. 
salavat. ism-i a'zam gibi terimler. yemin
ler ve dualar bu unsurlar arasında sayı
labilir. Hikayelerde Şamanizm izlerinin 
de sürüp geldiği su. ağaç ve dağ kültle
rinde görülür. Eserde geçen kayın ağa
cının bütün Türkler'in hayatında özel bir 
yeri vardır. Bu ağacın. çocukların koru
yucu tanrısı olan "umay"la birlikte gök
ten i ndirildiğine inanılmaktadır. 

Dede Korkut hikayelerinde islamiyet'
ten gelen etkinin yüzeyde kaldığı ve bu
nun bir ciladan ibaret olduğu yolundaki 
görüş ilk olarak Barthold tarafından or
taya atılmış, M. Fuad Köprülü ve Abdül
kadir inan da bu görüşe katılmışlardır. 
Buna rağmen Dede Korkut Kitabı'nda 
Şamanlık izleri islamf unsurlar kadar güç
lü değildir (Gökyay, s. CCLXXXIX) Bu un
surların Şamanlık izlerini taşıdığı ancak 
bu alandaki müşahedeler sonucunda far
kedildiği halde islamf unsurlar belirgin
dir. Dede Korkut Kitabı bir müslüman 
ermişin kitabıdır ve her müslüman bu
nu ilk okuyuşta kolayca anlayabilmek
tedir. Nitekim Ettore Rossi de yukarı
daki görüşlere karşılık Dede Korkut Ki
tabı'nda islamf unsurların yer yer yük
sek bir seviyeye eriştiği fikrindedir (Fu· 

ad Köprülü Armağanı, s. 441 ; Gökyay, s. 
CCXXXIX) 

Bu destanlardan hareketle Orta Asya'
da yaşayan Oğuzlar'ın toplum yapısının 
bazı yönlerini aydınlatmak mümkündür. 
Göçebe hayatla yerleşik hayat olayları
nın birbirine karıştığı eserden, Oğuzlar'ın 
tam anlamıyla teşekkü l etmiş bir göçe-

Kı zıl Orda s ınırla rı içindeki Ara l gölü kıyıs ında Akmescid ci· 

varında Dede Korkut'un meza rın ı n bu l unduğu ver olarak 
tahmi n edilen mevkide son radan yapılan Dede Korkut 
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be aristokrasisine sahip oldukları anla
şılmaktadır. Toplum yapısının en üstün
de hanlar hanı Bayındır Han bulunur. 
Fakat hikayelerde doğrudan doğruya 

onunla ilgili işlenmiş bir konu yoktur. 
Bayındır Han eserde ikinci planda bir hü
kümdar olarak gösterilmiş, yerini Oğuz 
alplerinin başı sıfatıyla Salur boyundan 
ve onun beylerbeyi ve güveyisi olan Alp 
Kazan almıştır. 

Dede Korkut Kitabı ' nda Türkler'in, 
kaynağ ı Hunlar'a kadar çıkan devlet teş
kilatının izleri bulunmaktadır. Eserde 
Oğuzlar'da ve genel olarak Türkmenler'
de sıkı sıkıya riayet edilen teşrifat ku
rallarının yürürlükte olduğu görülür. De
de Korkut destanlarında en büyük yeri 
savaşlar tutar. Bu hikayelerde kadına da 
büyük değer verilir. Toplumda en yük
sek mevki kadına aittir. Şehvetin izine 
rastlanmayan destanlarda kadın- erkek 
ilişkisinin mahrem yönlerini anlatan yer
ler bulunmakla birlikte bunlar tabiilik 
ve gerçeklik sınırlarını aşmaz. Anne ba
ba ve çocuktan kurulu Türk ailesinde 
aile içi münasebetlerde sonsuz bir şef
katin, ölümler karşısında gevşemez bağ
lılığın. ayrıca sadakatin, şeref ve namus 
anlayışının bulunduğu görülmektedir. Bü
tün Oğuz beyleri tek eşlidir. Doğan ço
cuğa ad verilmesi büyük önem taşır. Gös
terdikleri yararlıktan ötürü kahraman
lara asıl adları Korkut Ata tarafından 
verilir. Ölümlerde yas tutulur; yasa gi
renler bunu hem giyecekleriyle hem de 
davranışlarıyla belli ederler. Eski Türk
ler'de Şamanlık'tan bu yana sürdürülen 
ölüler için aş verme geleneği Dede Kor
kut Kitabı'nda da bulunmaktadır. Bu 
gelenek göçebe Oğuz boylarıyla birlikte 
Azerbaycan'a ve Anadolu'ya gelmiştir. 

Oğuz beyleri bir araya gelip eğlenir
ler. Bazı hikayeler Bayındır Han ' ın dü
zenlediği bu "toy"larla başlar. Destanlar
da giyim kuşamla ilgili olarak yaşmak, 
börk, çuka, carkap, yapuk, edik, sokman 
gibi birçok isim vardır . Dede Korkut des
tanlarında çeşitli hayvan adları geçer. 
Ancak Oğuz Türkü'nün hayatında en üs
tün yeri at tutar. Başkahramanlar atla
rıyla birlikte anılırlar, onların da insan
lar gibi adları vardır. 

Dede Korkut Kitabı üzerinde Türkiye'
de ve Türkiye dışında başta V. V. Barthold 
olmak üzere A. Samoyloviç, Harnit Araslı , 

Ahmet Çobanoğlu. E. Rossi , F. von Diez. 
J . Hein, Kilisli Rifat, Pertev Naili Bora
tav, Orhan Şaik Gökyay. Muharrem Er
gin. Abdülkadir inan ve Mehmet Kaplan 
tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
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İlk olarak Kilisli Rifat'ın yayımladığı (İs
tanbul ı 332) eserin Barthold tarafından 
yapılan Rusça çevirisi 1950'de Bakü'de, 
bu çeviriye dayanarak M. Jirmunsky ve 
A. H. Kononov tarafından yapılan ikinci 
Rusça çevirisi ise Kniga Molgo Deda 
Korkula adıyla yayımlanmıştır (Mosko
va ı 962). Eseri Ettore Rossi İtalyanca'ya 
(Vatikan ı 952). Joachim Hein Almanca'ya 
(Zürih ı 958) çevirmiştir. İngilizce'ye, biri 
E. Ahmet Uysal. Faruk Sümer ve Warren 
S. Wolker tarafından The Book of De
de Korkut adıyla (Austin 1972). diğeri Ge
offery Lewis tarafından aynı adla yapıl
mış (Aylesbury 1974) iki tercümesi var
dır. Eseri Firiba Azeb Defteri ve Muham
med Hariri, G. Lewis'in İngilizce tercü
mesinden Baba Korkud adıyla Farsça'
ya çevirmiş (Tebriz 1355). ayrıca f:Iama
se-i Dede Korkud adıyla ikinci bir ter
cüme de İbrahim Darabi tarafından Türk
çe aslından yapılmıştır (Tahran 1355). De
de Korkut Kitabı'nı son olarak Slavol
jup Dinci c Sırpça 'ya çevirmiştir (Kniga 
De de Korkut, Belgrad ı 981). Türkiye · de 
ise halk için yapılmış çeşitli yayımlar (bun
lar için bk. TDEA, 11 . 217) dışındaki ilmi 
neşirleri şunlardır: Kilisli Muallim Rifat 
(Bilge) tarafından Kitab-ı Dede Korkud 
ala Tdife-i Oğuzan (İstanbul 1336) adıy
la yayımlanan çalışma sadece Berlin nüs
hasına dayanılarak hazırlandığından ba
zı eksiklikleri ve hataları vardır. Orhan 
Şaik Gökyay'ın Dede Korkut (İstanbul 
1938) ismiyle yayımladığı eser. Berlin is
tinsahına dayanmakla birlikte Dresden 
nüshasının fotoğrafları ile karşılaştırıl

mıştır. Gökyay. bu neşirden otuz beş yıl 
sonra Dresden nüshasını esas alarak Va
tikan nüshasındaki fazlalıkları da ekle
mek suretiyle geniş bir inceleme, çeşitli 
konularda dizinler, kitabın yazmaları ve 
yayımları hakkında ayrıntılı bilgilerle ese-
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ri Dedem Korkudun Kitabı adıyla yeni
den yayımiarnıştır (İ stanbul 1973). Muhar
rem Ergin ise Dresden ve Vatikan nüs
halarının tıpkı basımlarını vererek eseri 
Dede Korkut Kitabı I (IGiriş-Metin-Fak

simileJ. Ankara 1958). II (!İndeks-Grameri. 
Ankara 1963) adıyla neşretmiştir. 
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Iii ÜRHAN ŞAİK GöKYAY 

DEDE MEHMED EFENDi 

(ö. 1147/1734) 

Hz. Peygamber'in siret 
ve şernailine dair eserleriyle 
tanınan Osmanlı kazaskeri. 

_j 

1050 (1640) yılında Van'da, bazı kay
naklara göre ise Erzurum'da doğdu. Ken
di ifadesine göre soyu Şems-i Tebrizi'ye 
uzanmaktadır. Silahdar Mehmed Ağa adı
nı Ahmed olarak yazmaktaysa da (Nus· 
retname, s. 143, 201) öteki çağdaş kay
naklardan adının Mehmed olduğu anla
şılmaktadır. Babasının adı Mustafa'dır. 

Dede Mehmed 
Efendi'nin 
Risale 

(i's -s iytJ.se ti'ş· 

şer'iyye 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
( Köprü iii Ktp .. 

Hacı Ahmed, 

"'· 203/2) 

Mehmed Efendi memleketinin ileri ge
len alimlerinden ilim tahsil etti. Bu ara
da ünlü vaiz Vani Mehmed Efendi'ye da
mat oldu. Köprülüzade Fazı! Ahmed Pa
şa'nın sadrazamlığı zamanında istanbul'a 
gelen Dede Efendi burada Mimar Sinan, 
Merdümiye, Hasodabaşı, Hüsrev Kethü
da, Minkarizade, Mihrimah, Sahn-ı Se
man ve Süleymaniye medreselerinde mü
derrislik yaptı. 1106'da (1694-95) Edir
ne kadılığı payesiyle Galata mevleviye
tine getirildi. Ertesi yıl kendisine Hare
meyn payesi verilen Dede Mehmed Efen
di, 1699 Haziranında Anadolu kazasker
liği payesiyle İstanbul kadılığına, 1702 
Nisanında Rumeli kazaskerliğine tayin 
edildi. Dede Efendi'nin bu hızlı yükseliş
lerinde önceleri kayınpederi ve IV. Meh
med'in hacası Vani Mehmed Efendi'nin, 
IL Mustafa zamanında da ( 1695-1703) ba
canağı ve bu padişahın hocası olan Şey
hülislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin bü
yük rolü olmuştur. Nitekim bir müddet 
sonra çıl{an Edirne Vak'ası sırasında, Fey
zullah Efendi'ye olan intisabı ve aynı za
manda bu şeyhülislamın amcaıadesi ol
ması yüzünden görevinden alındı (Def
terdar -sarı Mehmed Paşa. s. 785 ). Asiler 
tarafından şeyhülislamın oğulları ve ak
rabaları gibi evi yağmalanan Dede Efen
di bir süre Yedikule Zindam'nda mah
pus tutuldu, ardından Magosa'ya sürül
dü. Yıllarca orada kalan Dede Efendi'
nin (Raşid, lll, 93) vaktini eser yazmakla 
geçirdiği anlaşılmaktadır. 1719 yılında 
Bursa'ya gelerek Sadifakih mahallesin
de satın aldığı evde ders verip kitap yaz
makla meşgul oldu. ı. Mahmud'un ( 1730-
1754) cülOsundan sonra İstanbul'a gel
mesine izin verildiyse de Mehmed Efen
di Sultaniye Medresesi'nden emekiiliği
ni istedi. 1734 yılı sonlarında vefat etti 
ve evi civarında yaptırdığı darülkurra 
haziresindeki türbeye gömüldü. Kaynak
larda abid ve zahid, faziletli, ikram et
mekten hoşlanan bir kişi olarak nite
lendirilen Dede Mehmed Efendi'nin Arap
ça, Türkçe ve Farsça şiirlerinin bulundu
ğu da belirtilmiştir (İsmet. s. 81). 

Eserleri. 1. el-Midl_wtü'l-kübra mi
ne 'l-keldmi 'l-~adfm if J:ıa~~ı Seyyidi
nd Mu]fammed el-Mustafa. Oede Efen
di, bazı kaynaklarda Meddyi]fu '1- küb
ra if J:ıa~Jp'l-Muş!afd adıyla geçen bu 
Arapça eserini 1086 ( 1675) yılında yaz
mıştır. Eserin mukaddimesinde Kur'an-ı 
Kerim ' i başından sonuna kadar incele
diğini, Hz. Peygamber'in faziletleriyle il
gili ayetleri topladığını ve bir sıraya gö
re dizdiğini belirten müellif, bu arada 


