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1988 yılının ülkemizde Dede Korkut yılı olarak kut1anması pek çok meslek

taşımız gibi, bizi de Dede Korkut çalışmalanna yöneltti. Bugüne kadar gerek ül

kemizde, gerekse ülkemizin dışında konu üzerinde sayılan binlere varan çalış

malar yapıldı. Btmlan takip etmeye, okumaya belki de ömrümüz yetmeyecektir. 

1994- i 995 öğretim yılında görev yaptığım Uluslar Arası Hoca Ahmet Yese

vi Kazak - Türk Üniversitesi, Türklüğün iki büyük siması üzerinde daha yakın

dan çalışmama vesile oldu. Bunlar, Hoca Ahmet Yesevi ve Dede Korkut idi. Ni

tekim, daha sonraki yıllarda Hoca Ahmet Ye sev i! ve Dede Korkut'la2 ilgili ça

lışmalanmdan bir kısmını yayımladım. Bu çalışmalarda Kazakisıan'daki, sözlü 

ve yazılı kaynaklardan istifade ettim. Bu kaynaklardan birisi Altay Margulan'ın 

destanhu'la ilgili makalelerini topladığı, Ejelgi Jır Anızdar i Oılmı - Zerttev -

Makalalar adlı eseri idi.3 Bu kitaptaki "Kazak Anızdannda Korkıttın Bolmısı Je

ne Onun .Türgen .Terleri" adlı makale Türk aleminin büyük siması Dede Kor

kut'un doğuımı ve gezdiği yerlerle ilgili idi. 

Adı geçen makalede; Dede Korkut'un annesinin Kıpçak asıllı olduğu; anne

sinin Korkut'u üç sene karnında taşıdığı; hamileliğinin yıl dönümündebüyük 

olaylann olduğu; otuz altı ayın sonunda, bebeğin dünyaya geleceği sırada dokuz 

gün çarpışma olduğu; üç gün boyunca dtinyanın karanlığa gark olduğu; çok şid

detli yağmurun yağdığı; sert rüzgarlann estiği; fırtınadan, yağmurdan, tozdan, 

dumandan insanların birbirini göremez olduğu; yine Dede Korkut'un doğumu 

ile birlikte Sırderya ve Karadağ'ı karanlığın bastığı; bu sebepten dağa "Karaspan 

Dağı" adı verildiği anlatılmıştır. Aynca Kazak sözlü kaynaklanndaki bilgilere 

dayanılarak onun doğumunun zor olduğu; doğumdan hemen sonra Dede Kor-
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