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«Koroğlu» Azərbaycan xalqı-
nın dünya mədəniyyəti xəzinəsinə 
bəxş etdiyi ən möhtəşəm ədəbi 
sənət nümunələrindən biridir. Epo-
sun yurdumuzda yaranıb bir neçə 
istiqamətdə sərhədlərimizi aşaraq 
geniş yayılmasının əsas səbəbi odur 
ki, məzmununda milli məhdudiyyət 
və dini təəssübkeşlik yoxdur, daha 
doğrusu, üst qatda əsas qayəsi 
azadlıq və ictimai haqsızlığa qarşı 
barışmazlıq ideyaları aşılamaqdır. 
Ona görə də bir neçə əsr ərzində 
Azərbaycan «Koroğlu»su ilk olaraq 
Qafqazda - kumık, gürcü, abxaz 
və ermənilər, Şərqdə, əsasən Orta 
Asiyada - qazax, özbək, türkmən, 
qaraqalpaq və taciklər, Sibirdə to-
bol tatarları, Yaxın Şərqdə - fars, 
ərəb, kürd və osmanlı türkləri, Qərbə 
doğru istiqamətlənəndə - qaqauz, 
moldavan, macar, balkanlar, krım 
tatarları arasında özünü epik vüsətli 
qəhrəman tək təsdiqlətmişdir. 

Yer kürəsinin böyük ərazilərində 
məskunlaşan xalqların dil, din 
və milli mədəniyyətlərə görə bir-
birindən fərqlənməsi, B.A.Karrıyevin 
yazdığı kimi, «eposun geniş areal-
da yayılmasına heç bir maneçilik 
törətməmişdir». «Koroğlu», «Go-
roğlu», «Kuroqlı», «Qurquli» ad-
ları ilə müxtəlif xalqlar tərəfindən 
özününküləşdirilərkən əksər motivlər 
və süjet xəttindəki hadisələr qoru-
nub saxlansa da, variantların hər biri 
spesifik çalarlarla zəngindir və oriji-
nal əlamətlərə malikdir.

Faktlar göstərir ki, Azərbaycan 
«Koroğlu»su Şərqi və Qərbi heyran 
etmiş, variantlaşdıqca, versiyalaş-
dıqca hər bir yeni etnosun milli folklor 
ənənlərinə xas poetik və üslubi fiqur-
lardan qurulmuş, hadisələri hər millət 
öz adət-ənənəsinə, dünyagörüşünə 
uyğunlaşdırmışdır. 

Bir məsələni xüsusi vurğulamaq 
lazımdır ki, epos yaradıcılığına görə, 
Azərbaycan türkləri bütün xalqla-
rı üstələmişdir. Bunu dünyanın ən 
məhşur tədqiqatçıları təsdiqləyiblər. 
Orta Asiyanın görkəmli folklorşünası 
B.A.Karrıyev yazır ki, «bir sıra das-
tanlar, o cümlədən «Əsli və Kərəm», 
«Şahsənəm» («Şahsənəm və 
Qərib»), «Sayat və Həmra» genetik 
cəhətdən Cənubi Azərbaycanda do-
ğulsa da, tamamilə türkmən folkloru 
ilə eyniyyət təşkil edir. Təbiidir ki, 
adı çəkilənlər və başqa dastanlar sıx 
tarixi-mədəni əlaqələr nəticəsində 
kürdlər, ermənilər, türklər (osmanlı 
türkləri nəzərdə tutulur - R.Q.) arasın-
da da çox populyardır»*.  Xalqımızın 
epik vüsətindən J.Sand, V.Bartold, 
V.Jirmunski kimi böyük söz sərrafları 
bəhs açmışlar, təkcə dastançılıq 
ənənəsinə görə dünya xalqları ara-
sında gördüyü iş kifayətdir ki, onun 
qüdrətli, mübariz, haqqa tapınan 
və istedadlı olduğunu təsdiqləsin 
və düşmənlərimizin söylədikləri 
böhtanları alt-üst etsin. Lakin etiraf 
etməliyik ki, biz hələ folklorumu-
zu kifayət qədər dünyaya çatdıra 
bilməmişik. Bu gün əgər dünyanın 

26 ölkəsində öz lətifə qəhrəmanları 
kimi tanıdıqları Molla Nəsrəddinin 
Azərbaycanda meydana gəldiyini 
çox yerlərdə təsdiqləyirlər. Biz isə 
bununla kifayətlənirik. «Koroğlu»nu 
ərsəyə gətirən ilk xalq olaraq 
azərbaycanlıları göstərirlərsə, bu, 
bizə haqq vermir ki, ulularımızın 
çatdıqları zirvədən enib aşağıdan 
var səsimizlə bağıraq: «dahi xalqıq». 
Əksinə, çalışmalıyıq ki, həmişə 
«Dədə Qorqud», «Koroğlu» tək ədəbi 
sənət ucalığının fövqündə duraq. 

Epos haqqında ilk mətbu 
məlumata 1830-cu ildə «Tiflis 
vərəqləri»nin 68-cı sayında təsadüf 
edildiyi göstərilir. Burada qala 
haqqında məlumat verilir və das-
tanın birinci qolundan kiçik epizod 
nəql edilir. Lakin eposun ilk nəşri 
milliyyətcə polyak İ.Şopenin adı ilə 
bağlıdır. O, XIX əsrin 30-cu illərində 
Zaqafqaziyada çar hökumətinin 
məmuru vəzifəsində çalışarkən 
Araz çayı sahillərində yerləşən ya-
şayış məskənlərindən folklor ma-
terialları toplamaq arzusuna düş-
müş, Qafqazın ayrı-ayrı bölgələrini 
gəzərkən Koroğlu qalasına rast 
gələrək, etnoqrafik məlumatlar 
əldə etmək məqsədi ilə yerli əhali 
ilə görüşmüşdür. Azərbaycan dilini 
bilmədiyindən tərcüməçi vasitəsi 
ilə sakinlərlə əlaqə saxlamış, bu 
zaman bir azərbaycanlı aşıq qona-
ğa «Koroğlu» dastanını söyləmişdir. 
İ.Şopen əldə etdikləri informasiyaya 
guya dolğunlaşdırmaq məqsədilə öz 

* Каррыев Б.А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов. – М., Наука, Главная редаксия восточной литературы, 
1968, с. 13.
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əlavələrini edib 1840-ci ildə «Mayak 
sovremennoqo prosveşeniya i obra-
zovaniya» məcmuəsində rus dilində 
nəşr etdirmişdir. O, öz qeydlərində 
aşıq sənətkara «bard» deyərək 
adını Omir şəklində təqdim edir. 
P.Əfəndiyevə görə, bu ya Ömər, 
yaxud da Əmirdir. İ.Şopen yazır: 
«Aşıq çunqurunu (sazını) kökləyib 
çox uzun bir hekayə başladı. 
Hekayənin müəyyən hissəsini nəql 
edir, bir hissəsini də oxuyurdu. Mən 
şair deyiləm, tərcüməçini də günah-
landıra bilmərəm. Ancaq çalışmışam 
ki, hadisələr arasında əlaqə saxla-
yım, aşığın əsas fikirlərini qoruyum». 
Əvvəldə «Alı kişi», «Həmzənin 
Qıratı aparması» və «Bəyazid 
səfəri»ndən bir hissəni verir. Şopen 
«Alı kişi» qolundan sonra göstərir ki, 
Koroğlu ətrafına silahdaşlar toplayır, 
Gürcüstanda, Tiflisin yaxınlığında, 
Dərəçiçəkdə, İstanbul sultanının 
torpaqlarında, hətta Prat (Fərat) 
çayının sahilində özünə qalalar ti-
kir. Nəhayət, şöhrəti Konkyara (yəni 
xotkara) çatır. Ardınca «Həmzənin 
Qıratı aparması» qolu qısaca nəql 
edilir. Koroğlu Həmzənin satqınlığını 
görüb əlində əsa, çiynində saz payi-
piyada osmanlıların mərkəzinə gəlir.

Üçüncü epizodda göstərilir ki, 
Koroğlu Ağ qayada durub ətrafı 
seyr edirmiş, Çənlibel düzənliyinə 
uzaqdan bir karvan gəlir. Karvan-
başı onun qaraltısını görən kimi geri 
qayıtmaq istəyir. Lakin Koroğlu kar-
vanbaşını aldadır, əvvəl yapıncısını, 
ardınca da bir sərnic qatığı qayadan 
aşağı atır, guya qayadakı qaraltı 
qaraquş imiş, uçub getdi. Karvan 
Çənlibelə tərəf yan alır. Şopen uy-
durur ki, guya karvanda Rassudana 
adlı bir gürcü qızı varmış. Koroğlu 
görər-görməz ona hayıl-mayıl olur. 
Qız Koroğluya ərə getməkdən imtina 
edir, deyir ki, sən müsəlmansan, qa-
çaqçılıq, quldurluq edirsən. Koroğlu 
silahdaşlarından xəbərsiz kilsəyə 
ayaq basır, mübarizələrdən soyuyur. 
Dəlilər məsələdən hali olandan son-
ra sarsılıb Rassudananı öldürürlər. 
Buna dözə bilməyən Koroğlu Misri 
qılıncı ilə silahdaşlarının bir neçəsini 
öldürüb yoxa çıxır. Həmin illərdə rus 

mətbuatında çap olunan bəzi yazılar-
da, məsələn, «A.V.» inisiallı müəllifin 
«Skazka o Karaoqlı» («Kavkaz» 
qəzeti, 1846, № 9), K.Qorbunovun 
«Zamok Keroqlı, iz qruzinskoy 
leqendı» (Jivopisnaya Rosiya, 1903, 
t. III, № 148) məqalələrində də Ko-
roğlunun aqibəti eyni şəkildə faciə 
ilə bitir **.

Azərbaycan eposunun ilk 
nəşrində erməni tərcüməçi məqsədli 
şəkildə İ.Şopenə aşığın danışdıqları-
nı özü istədiyi şəkildə tərcümə etmiş-
dir. Xalq qəhrəmanı Koroğlu guya öz 
adına yaraşmayan hərəkətlər edir. 

Onun milli mentalitetimizlə bir ara-
ya sığmayan addımlar atması mü-
asir oxucuda rəğbətdən çox, nifrət 
oyadacaq. Düşmən hələ o zaman 
məkrli planlarını həyata keçirmək 
məqsədilə dünyaya məxsus mənəvi 
sərvəti ləkələməyə çalışmışdır. Ta-
rix göstərir ki, bu gün ermənilərlə 
türklər arasında gedən mücadilənin 
kökü çox dərinlərdən gəlir. 

Belə qərara gəldik ki, əvvəl 
«Koroğlu»nun Şopen variantını ol-
duğu kimi çap edək və sonra ora-
dakı şərhlər, yanlışlıqlar barədə fikir 
mübadiləsi aparaq.

"Koroğlu"  - i lk nəşri, olduğu kimi 

** Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. - Bakı, Maarif, 1992, s. 348.
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