
KOROĞLU» EPOSUNUN İ.SOPEN VE  

A.XODZKO NEŞRLERİNİN (1840, 1842) MÜASIR METNLERLA MÜQAYİSELİ TEHLİLİ  

 

«Koroğlu» eposu Türk xalqlarının dünya medeniyyeti 

xezinesine bexş etdiyi en möhteşem edebi senet 

nümunelerinden biridir. Bu mohteşem xalq yaradıcılığı 

abidesinin yarandığı erazinin serhedlerini bir neçe 

istiqametde aşaraq geniş yayılmasının esas sebebi odur ki, 

mezmununda milli mehdudiyyet ve dini teessübkeşlik 

yoxdur, daha doğrusu, esas qayesi azadlıq ve ictimai 

haqsızlığa qarşı barışmazlıq ideyaları aşılamaqdır. Ona 

göre de bir neçe esr erzinde Koroğlu Qafqazda – 

Azerbaycan türkleri, kumıklar, gürcüler, abxazlar ve 

ermeniler, Kiçik Asiyada osmanlı türkleri, Şerqde 

farslar, erebler ve kürdler, Orta Asiyada – qazaqlar, 

özbekler, türkmenler, qaraqalpaq ve tacikler, Sibirde 

tobol tatarları, Qerbe doğru istiqametlenende – qaqauz, 

moldovan, macar, balkanlar, krım tatarları arasında 

özünü epik vüsetli qehreman tek tesdiqletmişdir. Yer 

kürresinin geniş erazilerinde meskunlaşan xalqların dil, 

din ve milli medeniyyetlere göre bir-birinden ferqlenmesi, 

eposun geniş arealda yayılmasına heç bir maneçilik 

töretmemişdir. «Koroğlu», «Goroğlu», «Kuroqlı», 

«Qurquli» adları ile müxtelif xalqlar terefinden 

özününküleşdirilerken ekser motivler ve süjet 

xettindeki hadiseler qorunub saxlansa da, 

variantların her biri spesifik çalarlarla zengindir 

ve orijinal elametlere malikdir. Faktlar gösterir 

ki, «Koroğlu» eposu Şerqi ve Qerbi heyran 

etmiş, variatlaşdıqca, versiyalaşdıqca her bir 

yeni etnosun milli folklor enenlerine xas poetik 

ve üslubi füqurlardan qurulmuş, hadiseleri her 

millet öz adet-enenesine, dünyabaxışına 

uyğunlaşdırmışdır. Görkemli folklorşünas 

B.A.Karrıyev yazır ki, «bir sıra dastanlar, o 

cümleden «Əsli ve Kerem», «Şahsenem» 

(«Şahsenem ve Qerib»), «Sayat ve Hemra» 

genetik cehetden Cenubi Azerbaycanda 

doğulsa da, tamamile türkmen folkloru ile 

eyniyyet teşkil edir. Tebiidir ki, adı çekilenler 

ve başqa dastanlar sıx tarixi-medeni elaqeler 

neticesinde kürdler, ermeniler, türkler (osmanlı 

türkleri nezerde tutulur) arasında da çox 

populyardır»1. Türkün bu qehremanlıq 

eposundan J.Sand, V.Baptold, V.Jirmunski 

kimi böyük söz serrafları behs açmışlar, tekce 

dastançılıq enenesine göre dünya xalqları 

arasında gördüyü iş kifayetdir ki, onun qüdretli, 

mübariz, haqqa tapınan ve istedadlı xalq 

olduğunu tesdiqlesin ve düşmenlerinin 

söyledikleri böhtanları alt-üst etsin.  

                                                           
1Каррыев Б.А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов. – Наука, Главная редаксия восточной 

литературы, М., 1968, с. 13. 



EPOSUN NEŞRLERİ. «Koroğlu» haqqında 

qehremanlıq neğmeleri ilk olaraq XVII-XVIII 

yüzilliklerde  gürcü ve ermeni elifbaları ile 

Azerbaycan türkcesinde qeleme alınmışdır.  

Epos haqqında ilk metbu melumata 1830-cu 

ilde «Tiflis vereqleri»nin 68-ci sayında tesadüf 

edildiyi gösterilir. Burada qala haqqında melumat 

verilir ve dastanın birinci qolundan kiçik epizod 

neql edidlir.  

Şopen neşri. Eposun ilk neşri milliyyetce 

polyak İ.Şopenin adı ile bağlıdır. O, XIX esrin 30-

cu illerinde Zaqafqaziyada çar hökumetinin 

memuru vezifesinde çalışarken Araz çayı 

sahillerinde yerleşen yaşayış meskenlerinden 

folklor materialları toplamaq arzusuna düşmüş, 

Qafqazın  ayrı-ayrı bölgelerini gezerken Koroğlu 

qalasına rast gelmiş, ilk olaraq etnoqrafik 

melumatlar elde etmek meqsedi ile yerli ehali ile 

görüşmüşdür. Azerbaycan-türk dilini bilmediyinden 

tercümeçi vasitesi ile sakinlerlerle elaqe saxlamış, 

bu zaman bir aşıq qonağa «Koroğlu» dastanını 

söylemişdir. İ.Şopen elde etdikleri informasiyaya 

guya dolğunlaşdırmaq meqsedile öz elavelerini edib 

1840-ci ilde «Mayak sovremennoqo prosveşeniya i obrazovaniya» (“Müasir maarif ve tehsil işığı”) 

mecmuesinde rus dilinde “Ker-oqlı” – tatarskaya leqenda (tatar efsanesi) adı ile neşr etdirmişdir. O, öz 

qeydlerinde aşıq senetkara «bard» deyerek adını Omir şeklinde teqdim edir. P.Əfendiyeve göre, bu ya 

Ömer, yaxud da Əmirdir. İ.Şopen yazır: “Aşıq çunqurunu (sazını) kökleyib çox uzun bir hekaye başladı. 

Hekayenin müeyyen hissesini neql edir, bir hissesini de oxuyurdu. Men şair deyilem, tercümeçini de 

günahlandıra bilmerem. Ancaq çalışmışam ki, hadiseler arasında elaqe saxlayım, aşığın esas fikirlerini 

qoruyum”. Əvvelde «Alı kişi», «Hemzenin Qıratı aparması» ve «Beyazid seferi»nin mezmunun neql edir. 

«Alı kişi» ehvalatından sonra gösterir ki, Koroğlu etrafına silahdaşlar toplayır, Gürcüstanda, Tiflisin 

yaxınlığında, Dereçiçekde, İstambul sultanının torpaqlarında, hetta Prat (Ferat) çayının sahilinde özüne 

qalalar tikir. Nehayet, şöhreti Konkyara (yeni 

xotkara) çatır. Ardınca qısa şekilde Hemzenin Qıratı 

aparması hadiselerini danışır. Koroğlu Hemzenin 

satqınlığını görüb elinde esa, çiyninde saz payi-

piyada osmanlıların merkezine gelir. 

Üçüncü epizodda gösterilir ki, Koroğlu Ağ 

qayada durub etrafı seyr edirmiş, Çenlibel 

düzenliyine uzaqdan bir karvan gelir. Karvanbaşı 

onun qaraltısını gören kimi geri qayıtmaq isteyir. 

Lakin Koroğlu karvanbaşını aldadır, evvel 

yapıncısını, ardınca da bir sernic qatığı qayadan 

aşağı atır, guya qayadakı qaraltı qaraquş imiş, uçub 

getdi. Karvan Çenlibele teref yan alır. Şopen bu 

epizoddan sonra uydurur ki, guya karvanda 

Rassudana adlı bir gürcü qızı varmış. Koroğlu 

görer-görmez ona hayıl-mayıl olur. Qız Koroğluya 

ere getmekden imtina edir, deyir ki, sen 

müselmansan, qaçaqçılıq, quldurluq edirsen. 

Koroğlu qızın üreyine yol tapmaq meqsedi ile 

silahdaşlarından xebersiz kilseye ayaq basır, xaça 

sığınır, mübarizelerden soyuyur. Deliler meseleden 

hali olub sarsılırlar ve Rassudananı öldürürler. Buna 

döze bilmeyen Koroğlu Misri qılıncı ile 

silahdaşlarının bir neçesini öldürüb yoxa çıxır. Bu 



epozodları İ.Şopene ola bilsin ki, Qafqazın 

xristian ehalisinin nümayendeleri danışıblar. O 

da tatar (ruslar Azerbaycan türklerine tatar 

deyirdiler) efsanesini tehrif etmişdir. 

Hemin illerde rus metbuatında çap olunan 

bezi yazılarda, meselen, A.V. inisiallı müellifin 

«Skazka o Karaoqlı» (“Qaraoğlu haqqında 

nağıl”, «Kavkaz» qezeti, 1846, № 9), 

K.Qorbunovun «Zamok Keroqlı, iz qruzinskoy 

leqendı» (“Koroğlu qalası” – gürcü 

efsanelerinden, «Jivopisnaya Rosiya», 1903, t. 

III, № 148) meqalelerinde de Koroğlunun 

aqibeti eyni şekilde facie ile bitirdi.  

Aleksandr Xodzko neşri (1842-ci ilde 

Londonda "Spesimens of popular poetry of 

Persia as found in the adventures and 

improvisations of Kurroghlu" kitabı çap edilmiş, 

bu da "Koroğlu" eposunun Avropada geniş 

yayımına yol açmışdır) ve Paris nüsxesi (1832-

ci ilde qeleme alınmış ve 1997-ci ilde Bakıda 

neşr olunmuşdur). Menşece polyak A.Xodzko 

şerqşünas, şair ve mütercim idi, lakin o 

tamamile başqa xidmeti ile dünyada şöhret 

qazanmışdır. Bele ki, Cenubi Azerbaycanda 

yerli ziyalılardan «Koroğlu» eposunun 

elyazmasını elde edib ingilis diline çevirmiş ve 

1842-ci ilde Londonda neşr etdirmişdir. 

A.Xodzko XIX yüzilliyin 30-cu illerinden 

etibaren İrandakı Rusiya Missionerler 

Cemiyyetinde mütercim işlemiş, sonralar Reşt 

ve Gilanda rus sefiri vezifesinde çalışmışdır. 

Onun neşr etdiyi epos bir il sonra Volfun 

tercümesi ile alman oxucularına, qısa müddet 

erzinde ise bütün Avropaya ve Rusiyaya 

yayılmışdır. «Koroğlunun sergüzeşt ve 

improvizasiyaları»nı meşhur romançı Jorj 

Sand Adolf Brelyenle birlikde fransız diline 

çevrilmişdir. A.Haksthauzen ve başqaları 

eposun qehremanı haqqında maraqlı fikirler 

ireli sürmüşler. Koroğlu Heraklla 

elaqelendirmiş, neğmekarlığına ve 

qehremanlığı vesf etmesine göre onun Şerqde 

meşhurluğu Hömerin  Avropadakı şöhretine 

beraber tutulmuşlar.  

A.Xodzkonun «Koroğlu»su son defe ilk 

neşrine uyğun şekilde 1971-ci ilde Nyu-Yorkda 

çap olunmuşdur. «Müqeddime»de A.Xodzko 

yazır ki, eseri Şimali İran ve Xezeretrafı 

torpaqlarda yaşayan ehlalinin dilinden özü 

yazıya almışdır. Lakin Parisin Milli 

Kitabxanasından aşkarlanan metnden melum 

olur ki, A.Xodzko hemin neşri hazır 

elyazmadan tercüme etmişdir.  



Əslinde epos  Hacı Mirze İsgenderin teşebbüsü ile 

yazı yaddaşına köçürülmüşdür. Paris elyazmasının 

qeleme alınma tarixi aşağıdakı şekilde gösterilir: çerşenbe 

günü, rebiülevvel ayının 15-i, hicri-qemeri 1250. Miladi 

tarixine çevirende 1832-ci il edir. Elece onu meydana 

getirenler barede qeydler var: eposun informatoru, yeni 

söyleyeni Aşıq Sadıqdır, metnde «Sadıq bey» adı ile 

verilir.  Metni Mirze Əbdülvahab qeleme almış, Mirze 

İsgenderin nöker ve qulluqçuları – Mirze Mehdi Gilani, 

Hezretqulu bey ve Yaqub bey ise şahidlik etmişler. 

Əlyazmanın sonunda bele bir qeyd de var: «Bu nüsxeni 

evvelden-axıra qeder Mahmud xan Dünbüli Dircuy 

toplamışdır. Metn düzgündür, lakin türki resmül-

xettinde bir neçe sehv gedibdir. Ulu Mirze İsgender bunu 

qeyd etse de, onları düzeltmeye fürset olmadı». Paris 

nüsxesinde epos qollara deyil, şerti olaraq meclislere 

ayrılır. Meclislerin sayı 13-dür, lakin bir-iki yerde 

hadiseler yarımçıq kesilir, ardı növbeti meclisde davam 

etdirilir. 

Şeirler Azerbaycan-türk dilindedir ve türkü 

adıyla verilir. Nesr hissesi farsca çevrilerek qeleme 

alınmışdır. Maraqlıdır ki, o zamankı eneneye esasen epos 

dastan adlandırılmır, sonunda deyilir ki, Koroğlu nağılı 

başa çatdı.  

Burada Koroğlunun evvelki yeniyetmelik adı 

Rövşendir. Atası ise Mirze Serraf kimi gösterilir. O, 

Sultan Muradın baş ilxıçısıdır. Son melumat Eliyas 

Muşeqin texminen yüz il evvel söylediyi Koroğlunun 

Sultan Muradın dövründe yaşaması faktını tesdiqleyir. 

Bu variantda Mirze Serraf hem de bilici ve 

müneccimdir. Rövşen ise tehsillidir, yazıb-oxumağı 

bacarır. 

Ceyhun çayından bir at çıxıb iki madyanı basır. Bu 

atlara göre onun gözleri çıxarılır. O, oğlunu qoşabulağa 

dirilik suyunun ardınca gönderir. Rövşen özü faydalansa 

da, suyu atasına getire bilmir. Mirze Serraf buna göre 

oğlunu qarğayır ve vesiyyet edir ki, İran şahı seni teleb 

edecek, onun qulluğuna gedersen. Lakin Koroğlulaşan 

Rövşen qocalıb elden-ayaqdan düşenedek atasının 

vesiyyetini yerine yetirmir. Neticede ata qarğışına keçir. 

İkinci meclisde Deli Hesenle qarşılaşır, sonra İrevan 

hakimi Hüseyneli xanın qoşunu ile vuruşur. 

Eposda delilerin sayı 777 gösterilir.  

Koroğlunun siğe tacir qardaşı Xace Yaqub Urfa 

şeherinde Mir İbrahim adlı bir qessabın 13-14 yaşlı oğlu 

Eyvazla rastlaşır. Metnde Koroğlunun gedalığından 

danışılır ve dilinden folklor enenesine tamamile yad 

mezmunda eruz vezninde bir qezel söylenilir: 

 

Sevdi könlüm yene bir qaşı kaman oğlanı, 

Beli ince, lebi qönçe, bir güli-xendanı…. 

Adı Eyvazxan ola, heşt behiştin çemeni, 

Seneti qessab ola, özü ki, gövher kanı… 

 

Sonrakı epizodlarda Eyvaz olduqca ziddiyyetli tesvir edilir. Bir terefden qız kimi gözeldir, meclisde 

saqilik edir, Giziroğlu Mustafa bey de ona vurulur. Diger terefden Koroğlunun oğulluğu kimi yeri gelende 



atalığını Çenlibelde evez edir, döyüşlerde şücaet gösterir. Yaxud Əreb Reyhan Eyvazı qaçırmaq isteyir, 

lakin Koroğlunun elinden ala bilmir. 

Tercem elinden Nezer Celali de Eyvaza geda kimi baxır, onun şerab paylamasını teleb edir. Eyvaz 

bunu şerefine sığışdırmır, acıq edib Bolubeye qoşulur. 

Demirçioğlu Çenlibele Naxçıvan vilayetinden gelir.  

Belli Əhmed İstambulda Mekke ziyaretine getmiş Sultan Muradın qızı Nigar xanımla görüşür. Nigar 

xanımın Koroğlu ile görüşünü teşkil edir. Bu ehvalata iki meclis (4-5) hesr olunur. 

Meclislerin birinde Xunis elinden Keçel Hemze Qıratı qaçırır. 

Giziroğlu Mustafabey 12 minlik qoşunu ile Koroğluya bir neçe defe qonaq olur, son neşrlerden ferqli 

olataq o, konfiliklerde, qarşıdurmalarda ön planda gösterilir. 

Karslı Əhmed Paşanın qızı Perizad xanım almasatanla Koroğluya xeber gönderir ki, gel meni apar.  

Giziroğlu Mustafabey Toqat paşasının bağından durna eti getirmesini isteyir. 

Eyvaz Demirçioğlunun başını yarır. Koroğlu Eyvaza dinmir. Demirçioğlu Koroğludan küsüb 

Giziroğlu Mustafabeyin yanına yollanır. 

Koroğlunun esir düşmesi hadisesi «Dede Qorqud»la sesleşir. O, Bolu beye qoşulub eli-qolu bağlı 

İstambula gelir. Dona xanımın bağında quyuya  salınır. Misir padşahının oğlu İsabalı Koroğlunun ardınca 

yollanıb mecaralar gösterir, Koroğlunu xilas edib Dona xanımı qaçırır. 

İkinci şah Abbas Koroğlunu defelerle yanına çağırır. Nehayet, qocalıb elden düçenden sonra Koroğlu 

Misri qılıncı mıxladıb Mekkeni ziyaret etmek ve atasının vesiyyetini yerine yetirmek isteyir.  

Şah Abbasın iki nökeri Almas xan ve Behram xan İsfahan-Kaşan yolunda ov ederken saç-saqqalı 

ağarmış Koroğlu ile rastlaşır. Şahdan enam almaq isteyirler. Koroğlunu aldadıb eve aparırlar. Yuxuya verib 

evvel Qıratın başını kesir, sonra da 24 neferle birce Koroğlunun üstüne cumurlar. 

Eposun rusca çevrilmesi ve tedqiqi. S.S.Pennin eposu 1856-cı ilde Tiflisde  «Keroqlı, vostoçnıy 

poet-nayezdnik» -polnoe sobranie eqo improvizasii s prisovokupleniem eqo bioqrafii, perevod s 

anqliyskoqo (“Koroğlu – şerqli şair-qaçaq” – onun heyatını eks etdiren  bütün neğmeleri, ingilis dilinden 

tercüme) adı ile neşr etdirdiyi (Tiflis, 1856) metn elmi diskussiyalara sebeb oldu. «Sovremennik» jurnalında 

(1956, 10-cu sayı) A.N.Pıpinin (evveleler N.Q.Çernışevskiye ünvanlanan) meqalesi ve A.N.Samoyloviçin 

«Dede Qorqud ve Koroğlu haqqında efsane» elmi yazısı işıq üzü gördü.  

Kitab aşağıdakı bölmeleri birleşdirir:  

1. Ön söz; 2. "Koroğlu" dastanına giriş;  

3. Koroğlunun igidlikleri ve improvizasiyaları (yeni aşıq şeirleri);  

4. Heşterxan tatarlarının xalq mahnıları;  

5. Üç kalmık mahnısı;  

6. Türkmen mahnıları;  

7. İran türklerinin (azerbaycanlıların) mahnıları;  

8. İran mahnıları;  

9. Gilanlıların mahnıları;  

10. Rudbar dağlılarının mahnıları;  

11.Talış mahnıları;  

12.Mazandaran mahnıları;  

13. Metn nümuneleri;  

14. Antoni Kontskinin fortepiano arxasında 

aranjimanında 9 azerbaycan-türk mahnısı.  

Sonuncu bölmeye notlar elave olunub. 

Kitabın "Tercümeçi sözü" bölmesinde S.Penn yazır: 

"Kitabın ingilis dilinden tercümesi Tiflisde çıxan "Kavkaz" 

qezetinin oxucularını özü-özlüyünde oxşarsız bir eserle tanış 

etmek isteyinden ireli gelir. Bu yönde menim böyük marağım 

onunla bağlıdır ki, Koroğlunun improvizasiyaları yerli 

Qafqaz sazandarlarının - elden-ele gezen müğennilerin dilinden düşmediyi halda, bu günedek bütövlükde 

toplanmamış ve rus dilinde çap olunmamışdır. İstisna kimi bir neçe cılız hekayeteoxşar parçaları göstermek 

olar ki, burada Şerq orijinallığı, xalq dili ve ruhu saxlanılmayıb, itirilmişdir”. 

Kitabda ilk üç not nümunesi ardıcıl olaraq "Koroğlu", "Azerbaycan-sayağı" ve "Fincan" başlıqları, 

sonrakılar ise adi nömreleme ile verilib. 
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