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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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“Koroğlu” eposunun Paris nüsxəsi 1832-ci 
ildə Cənubi Azərbaycanda xalq aşıqlarının 
dilindən qələmə alınmış, 1842-ci ildə 
İngiltərədə, Londonda ingiliscə, 1843-cü 
ildə Almaniyada, Sürixdə almanca, 50-ci 
illərin əvvəllərində Fransada, Parisdə 
fransızca, 1857-ci ildə Çar Rusiyasında, 
Tiflisdə rusca... və nəhayət, 1997-ci ildə öz 
vətəni Azərbaycanda, Bakıda ana dilində 
nəşr olunmuşdur. XIX yüzillikdə “Koroğlu” 
digər Avropa ölkələrində də geniş 
yayılmışdı. 

Eposu dünyaya tanıtmaq missiyasını hamıdan 
öncə rus diplomatı Aleksandr Xodzko öhdəsinə gö-
türmüşdür. O, mənşəcə polyak idi. Dövrünün tanınmış 
şərqşünası, şairi və mütərcimi olmasına baxmayaraq, 
Xodzko tamamilə başqa xidməti ilə mədəniyyət tarixinə 
düşmüşdür. Belə ki, o, İranın şimalında yerli ziyalılar-
dan «Koroğlu» eposunun əlyazmasını əldə edib ingilis 
dilinə çevirmiş və 1842-ci ildə Londonda nəşr etdirmiş-
dir. A.Xodzko XIX yüzilliyin 30-cu illərindən etibarən Ru-
siyanın İrandakı Missionerlər Cəmiyyətində mütərcim 
kimi də fəaliyyət göstərmiş, sonralar Rəşt və Cilanda rus 
səfiri vəzifəsində çalışmışdır. Onun nəşr etdirdiyi epos 
bir il sonra Volfun tərcüməsi ilə alman oxucularına, qısa 
müddət ərzində isə bütün Avropaya və Rusiyaya yayıl-
mışdır. «Koroğlunun sərgüzəşt və improvizasiyaları»nı 
məşhur romançı Jorj Sand Adolf Brelyenlə birlikdə 
fransız dilinə çevirmişdir. A.Haksthauzen və b. eposun 
qəhrəmanı haqqında maraqlı fikirlər irəli sürmüşlər. Ko-
roğlu “Şahnamə” qəhrəmanlarından üstün sayılmış, He-
raklla əlaqələndirmiş, nəğməkarlığına və qəhrəmanlığı 
vəsf etməsinə görə onun Şərqdə məşhurluğu Hömerin  
Avropadakı şöhrətinə bərabər tutulmuşdur. 

«Koroğlu»nun A.Xodzko variantı son dəfə ilk nəşrinə 
uyğun şəkildə 1971-ci ildə Nyu-Yorkda çap olmuşdur. 
«Müqəddimə»də A.Xodzko yazır ki, əsəri Şimali İran və 
Xəzərətrafı torpaqlarda yaşayan əhalinin dilindən özü 
yazıya almışdır. Faktlar onun eposla bir sırada Avropa-

da öz adını da şöhrətləndirmək istədiyini, bu məqsədlə 
heç kəsin tanımadığı toplayıcının adının üstündən xətt 
çəkməyi aydınlaşır. Ötən əsrin sonlarında Parisin Milli 
Kitabxanasından eposun orijinal əlyazması aşkarlan-
mışdır. Bu mətndən məlum olur ki, A.Xodzko Londonda 
çapa verdiyi eposu hazır əlyazmadan tərcümə etmiş-
dir. Əslində epos  Hacı Mirzə İsgəndərin təşəbbüsü ilə 
yazı yaddaşına köçürülmüşdür. Mətndə əlyazmanın 
qələmə alınma tarixi də dəqiq göstərilir: çərşənbə günü, 
rəbiüləvvəl ayının 15-i, hicri-qəməri 1250. Miladi tarixinə 
çevirəndə 1832-ci il edir. Eposun söyləyicisi və yazıya 
alanı barədəki qeyddə göstərilir ki, “Koroğlu” nağılını Aşıq 
Sadıq danışmışdır. O, mətndə «Sadıq bəy» adı ilə verilir.  
Eposu Mirzə Əbdülvahab qələmə almış, Mirzə İsgəndərin 
nökər və qulluqçuları – Mirzə Mehdi Gilani, Həzrətqulu 
bəy və Yaqub bəy isə onaşahidlik etmişlər. Əlyazmanın 
sonunda belə bir qeyd də var: «Bu nüsxəni əvvəldən-axı-
ra qədər Mahmud xan Dünbüli Dircuy toplamışdır. Mətn 
düzgündür, lakin türki rəsmül-xəttində bir neçə səhv 
getmişdir. Ulu Mirzə İsgəndər bunu qeyd etsə də, onları 
düzəltməyə fürsət olmadı». Paris nüsxəsində epos qol-
lara deyil, şərti olaraq məclislərə ayrılır. Məclislərin sayı 
13-dür, lakin bir-iki yerdə hadisələr yarımçıq kəsilir, ardı 
növbəti məclisdə davam etdirilir.

Eposun serləri Azərbaycan türkcəsindədir və tür-
kü adıyla verilir. Nəsr hissəsi farsca çevrilərək qələmə 
alınmışdır. Maraqlıdır ki, o zamanın ənənəsinə əsasən 
epos dastan adlandırılmır, əlyazmanın sonunda deyilir 
ki, Koroğlu nağılı başa çatdı. Eposda Koroğlunun əvvəlki 
yeniyetməlik adı Rövşəndir. Atası isə Mirzə Sərraf kimi 
göstərilir. Mirzə Sərraf Sultan Muradın baş ilxıçısıdır. Son 
məlumat (Koroğlunun Sultan Muradın dövründə yaşa-
ması) barədə “Koroğlu”nun London nəşrindən təxminən 
yüz 110 il əvvəl qələmə alınmış “Nəğmələr” (1721) kita-
bında da (yazıya alanı tacir Eliyas Muşeqdir) irəli sürü-
lür. Eposun Xodzko variantında variantda Mirzə Sərraf 
ilxıçı olmaqla yanaşı, bilici və münəccimdir. Rövşən isə 
təhsillidir, yazıb-oxumağı bacarır.

Eposda dəlilərin sayı 777 göstərilir. Bu, aşıqların epo-
su real tarixi hadisələrə uyğunlaşdırmaq meylindən irəli 
gəlir. Ola bilsin ki, digər variantlarda rastlaşdığımız 7777 
rəqəmi daha dərin qatlarla bağlıdır. Mifik anlamda bu 

“Koroğlu” eposu – olduğu kimi Abidə
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saya gəlməz çoxluq mənasında işlənir.
Birinci məclisdə Ceyhun çayından bir at çıxıb iki 

madyanı basır. Məlum hadisəyə görə onun gözləri çıxa-
rılır. Rövşən atasının sağalmaq imkanını əldən buraxır. 
Mirzə Sərraf oğlunu qarğayır və vəsiyyət edir ki, İran şahı 
səni tələb edəcək, onun qulluğuna get. İkinci məclisdə 
Rövşən Dəli Həsənlə qarşılaşır, sonra İrəvan hakimi 
Hüseynəli xanın qoşunu ilə vuruşur. Maraqlı epizodların 
birində göstərilir ki, Koroğlunun siğə tacir qardaşı Xacə 
Yaqub Urfa şəhərində Mir İbrahim adlı bir qəssabın 13-
14 yaşlı oğlu Eyvazla rastlaşır. Bu məqamda tacir folk-
lor ənənəsinə tamamilə yad məzmunda (oğlan qız kimi 
təriflənir), əruz vəznində, xalq təfəkkürü ilə əlaqəsi olma-
yan bir qəzəl söyləyir:

Sevdi könlüm yenə bir qaşı kaman oğlanı,
Beli incə, ləbi qönçə, bir güli-xəndanı….
Adı Eyvazxan ola, həşt behiştin çəməni,
Sənəti qəssab ola, özü ki, gövhər kanı…

Yazılı ədəbiyyata xas bu şer mətni təsdiqləyir ki, 
eposdakı saxta “gədalıq” motivləri qələmə alanlar 
tərəfindən qondarılmışdır. Çünki sonrakı epizodlarda 
Eyvaz olduqca ziddiyyətli təsvir edilir. Bir tərəfdən qız 
kimi gözəldir, məclisdə saqilik edir, kişiləri “eşqə çağı-
rır”, digər tərəfdən Koroğlunun oğulluğudur, yeri gələndə 
atalığını Çənlibeldə igidliklə əvəz edir, döyüşlərdə şücaət 
göstərir. Hətta bir epizodda Tərcəm elindən Nəzər Cəlali 
adlı birisi Eyvaza gəda kimi baxır, onun şərab paylama-
sını tələb edir. Eyvaz bunu şərəfinə sığışdırmır, acıq edib 
Bolu bəyə qoşulur.

Naxçıvan vilayətindən Dəmirçioğlu özü Çənlibelə gəlir. 
Bəlli Əhməd isə İstambulda Məkkə ziyarətinə getmiş Sul-
tan Muradın qızı Nigar xanımla görüşür. Bu əhvalata iki 
məclis (4-5) həsr olunur.

Məclislərdə təsvir edilir ki, Xunis elindən Keçəl Həmzə 
Qıratı qaçırır. Giziroğlu Mustafabəy 12 minlik qoşunu ilə 
Koroğluya bir neçə dəfə qonaq olur. O, konfiliktlərdə, 
qarşıdurmalarda ön planda göstərilir. Qarslı Əhməd Pa-
şanın qızı Pərizad xanım almasatanla Koroğluya xəbər 
göndərir ki, gəl məni apar. Giziroğlu Mustafabəy Toqat 
paşasının bağından durna əti gətirməsini istəyir. Eposda 
sonralar yaziya alınan variantlardan fərqli  olaraq Koroğ-
lu və dəlilər arasında kəskin qarşıdurma halları da verilir. 
Məsələn, Eyvaz Dəmirçioğlunun başını yarır. Koroğlu 
Eyvaza dinmir. Dəmirçioğlu Koroğludan küsüb Giziroğlu 
Mustafabəyin yanına yollanır.

Koroğlunun əsir düşməsi hadisəsi «Dədə Qorqud»la 
səsləşir. O, Bolu bəyə qoşulub əli-qolu bağlı İstanbula 
gəlir. Dona xanımın bağında quyuya  salınır. Misir padşa-
hının oğlu İsabalı Koroğlunun ardınca yollanıb macəralar 
göstərir, Koroğlunu xilas edib Dona xanımı qaçırır.

Əsərdə II Şah Abbas Koroğlunu yanına çağırır. Bu 
epizod da digər variantlarda yoxdur. Nəhayət, Koroğlu 
Misri qılıncı mıxladıb Məkkəni ziyarət etmək və atasının 
vəsiyyətini yerinə yetirmək istəyir. Şah Abbasın iki nökəri 
Almas xanla Bəhram xan İsfahan-Kaşan yolunda ov 
edərkən saç-saqqalı ağarmış Koroğlu ilə rastlaşır. Onu 

aldadıb evə aparırlar. Xainlər yuxuya verib əvvəl Qıratın 
başını kəsir, sonra da 24 nəfərlə bircə Koroğlunun üstünə 
cumurlar. Beləcə vəfalı at və xalq qəhrəmanı xəyanətin 
qurbanına çevrilir.

S.S.Pennin 1856-cı ildə Tiflisdə «Keroqlı, vostoçnıy 
poet-nayezdnik» (polnoe sobranie eqo improvizasii s 
prisovokupleniem eqo bioqrafii, perevod s anqliyskoqo) 
adı ilə nəşr etdirdiyi mətn elmi diskussiyalara səbəb ol-
muşdur. «Sovremennik» jurnalında (1856, 10-cu sayı) 
A.N.Pıpinin (əvvələlər N.Q.Çernışevskiyə ünvanlanan) 
məqaləsi və A.N.Samoyloviçin «Dədə Qorqud və Koroğ-
lu haqqında əfsanə» elmi yazısı meydana gəlmişdir. 

S.S.Penn isə kitabdakı “Tərcüməçidən” başlıqlı yazı-
sında gördüyü işin məqsədindən söz açaraq bildirir: “Bu, 
Tiflisdəki “Kavkaz” qəzetinin kitab şəklində oxuculara 
təqdim olunan ilk nəşridir. Mən Qafqazın yerli saz usta-
larının dilindən Koroğlunun nəğmələrini tez-tez eşidir və 
təəssüflənirdim ki, rus dilində eposun ancaq ayrı-ayrı ki-
çik parçaları işıq üzü görüb”. S.S.Penn həmin parçalarda 
Şərq orijinallığı, xalq ruhu və canlı danışıq dilinin tamam 
itdiyini, Aleksandr Xodzkonun nəşrində isə ənənələrin qo-
runub saxlandığını vurğulayır. Tərcüməçi Zaqafqaziyada-
kı koroğluxanlardan eposu bir neçə dəfə böyük həvəslə 
dinlədiyini və eşitdiyi əhvalatların Xodzkonun mətni ilə 
üst-üstə düşdüyünü söyləyir. Təkcə Azərbaycanda de-
yil, bütün Asiya və Avropada məşhurlaşan Koroğlunun 
mənşəyinin hələ araşdırılmadığını qeyd etsə də, onun 

“Tyurkman Tuk” (əslində təkə-turkmən elindən) soyundan 
olduğunu bildirir. O, Koroğluya epos qəhrəmanından çox 
tarixi şəxsiyyət kimi yanaşaraq yazır ki, məşhurlaşdığı çağ-
larda Koroğlu Azərbaycan əyalətinin Salmass vadisində 

“Şamli-bil” qalasını (Çənlibel), yəni “dağ qalası”nı tikdir-
mişdir. Tərcüməçi onu da xüsusi qeyd edir ki, bu qala-
lar barədə el arasında ziddiyyətli fikirlər dolaşır. Belə ki, 
Tiflisdən bir neçə verst aralıda, Kodjorda (Qacarda) qala 
uçuqları var. Guya bura Koroğlunun yay iqamətgahı imiş. 
S.S.Penn Yerevan yaxınlığında da Çənlibel qalasının 
qalıqlarını nişan verildiyini bildirir. Ona qəribə gələn odur 
ki, yerli sakinlər Koroğlunun məskunlaşdığı yeri gah Xoy, 
gah Ərzurum, gah Qaradağda, gah Qaflantan dağların-
da, gah da Türkiyənin müxtəlif bölgələrində göstərirlər. 
Ümumiyyətlə, rus müəlliflərinin Azərbaycan xalq 
qəhrəmanından danışanda çox hallarda “bandıt”, “şay-
ka” ifadələrini işlətməsi son dövrlərin hadisələrini yada 
salır. Tərcüməçi eposu yaradan xalq sənətkarlarını da 
əvvəl pus dilində qəribə adlandırır: “eşek”. Sonra səhvini 
düzəltməyə çalışaraq yazır ki, “ilk məclislərdə bəzi sözləri 
düzgün verə bilməmişəm, əslində Kurat – Kerat, çunqu-
ri-çonquri, eşek-aşik şəklində oxunmalıdır”. Göründüyü 
kimi, tərcüməçi ingılis dilini yaxşı bilsə də, türk dilindən 
tamam xəbərsiz idi. 

Bir məsələ də maraqlıdır ki, kitabda iki saz havası nota 
alınaraq təqdim edilmişdir. Bu, Azərbaycan xalq musiqisi-
nin nota köçürülmüş ilk nümunələridir. Musiqiçilər jurnalı-
mız vasitəsi ilə XIX əsrin ortalarında Koroğlu nəğmələrinin 
hansı ritmlərlə oxunduğunu müəyyənləşdirmək imkanı 
əldə edirlər.

“Koroğlu” eposu – olduğu kimiAbidə
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