“KORO⁄LU”NUN Ç‹N KÖKENLER‹
Prof. Dr. Celil KAR‹BO⁄LU (NA⁄IYEV)*

Türk dilli halklar›n çok deyerli
ortak yap›tlar›ndan olan “Koroğlu” des
tan› ğünümüze kadar ğerekli seviyede
incelenmemiştir. Mevcut olan araşt›r
malar›n baş›nda duran esas nöksan ise
Koroğlu’nun şahsiyyeti ve destan›n tari
hi ile ilğili bir kac meselenin koyuluşu
olmuştur. Şu nedenle de “Koroğlu” des
tan› hakk›nda şimdiye kadar düzğün
olmayan fikirler söylenmektedir. Son
zamanlar aşkar idilen şu türlü kaynak
lar ve yap›lan araşt›rmalar “Koroğlu”
destan› üzerine yeniden dönmek mecbu
riyyeti hasil etti.
“Koroğlu” destanlar› ile ilgilenen
dünya folklorşünaslar›n›n büyük coklu
ğunun fikrince şu yap›t›n baş kahraman›
XYI-XYII yüzy›llarda yaşam›ş, Celaliler
harekat›n›n öncüllerinden biri olmuş bir
tarihi şahsiyyetdir. Prof.Dr. M.H.Teh
masib şu konu ile ilğili yaz›yor: “Bizce,
“Koroğlu’nun temeli XYI yüzy›l›n sonu
XYII yüzy›l›n evvellerindeki azimetli köy
lü harekat› y›lar›nda koyulmuştur”1.
⁄örkemli folklorşünas Prof. Dr.
H.H.Koroğlu şu destan›n esas olarak
tarihi ak›ş› içinde Azerbaycanda yaran
d›ğ›n› ve XYI-XYII yüzy›llarda Azerbay
canda ve Küçük Asyada baş veren tarihi
olaylarla, özellikle Celaliler harekat› ile
ilğili olduğunu söylemiştir. Prof. ‹.P.Pet
ruşevski şu konuya guşguyla yanaşm›ş,
bir kadar ğerçeye yak›n fikirler söylemiş
tir: “Ola biliyor ki, Celaliler harekat›n›n
öncüllerinden biri daha eski efsanelerde
ad kazanm›ş olan Koroğlu ad›n› kendi
üzerine alm›ş olsun”2.
Koroğlu’nun şahsiyetini inceleme
ye çal›şan araşt›rmac›lar›n dayand›klar›
ilkin kaynaklarda ğösterilen fikirler
konkret tarihi belğelere söykenmediği

için inand›r›c› olamaz. XYII-XYIII yüz
y›llara aid olan ermeni kaynaklar›ndan
ç›k›ş eden Prof. H.Samuelyan Koroğ
lu’nun tarihi şahsiyet olduğunu kabul
ederek yaz›yor: “Hakikatan da XYII yüz
y›lda büyük ad kazanm›ş Koroğlu adl›
bir şahsiyet olmuştur”3. Hatta E. Muşeg
yan bele hiç bir tarihi ve ilmi kaynağa
söykenmeden Koroğlu’nun tarihi şahsi
yet olduğunu söylemiştir: “Çoksayl› kaça
ğa başç›l›k yapan Koroğlu yollara ağal›k
ediyordu, bazan yoldan keçen tacirleri
soyub-talay›r, bazan da onlardan hoş
lukla para al›yordu... Şu fars (sic!-C.N.)
Şah Abbas›n ve türk Sultan Murad›n
döneminde olmuştur”4.
Türkiyenin dövlet arşivlerinde koru
nub saklanan tarihi belğelere istinad
eden Prof. H.H.Koroğlu araşt›rmalar›n›n
birinde şöyle yaz›yor: “Herat hakimine
ğönderilen 1581 y›l tarihli serencamda
“guldur destesine başç›l›k yapan Koroğ
lu-Rövşen hakk›nda behs olunuyor”...
“Nihayet, ‹çel hakimine ünvanlanm›ş
1593-1595 y›llar›n belgelerinde ise Cela
liler isyan› ve şu isyanç›lar içerisinde ad›
çekilen Koroğlu hakk›nda da melumatlar
var”5. Şu belğelerde deyiliyor ki, “Bolu
hökmüdar›n›n (destan›n esas variantla
r›nda Koroğlunun başl›ca rakibi-Bolu
bey) Herat kazisine ğönderilmiş 1560 y›l
tarihli serencamda Koroğlunun töretdiyi
emellerden behs ediliyor ve onun kanuna
uyğun olarak tutulub cezaland›r›lmas›
teleb olunuyor”6.
⁄öründüğü kibi şu belğelerde Koroğ
lunun tarihi şahsiyyet olmas› hakk›nda
konkret melumat verilmir. Bir çok araş
t›r›c›lar şu kehraman›n daha eski dönem
lerde yaşad›ğ›n› söylemişler 7.
“Koroğlu” destan›n›n baş kahraman›
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Rövşenin ad›na lap ilkin çağlarda”Aves
ta”da, Nizammülk’ün “Siyasetname’sin
de ve Nizami ⁄encevi’nin “Yeddi ğözel’in
de rast ğeliniyor. Prof. M.H.Tehmasib
şu konuda yaz›yor: “Belelikle, taş›d›klar›
ada, malik olduklar› mena, mezmun,
seciyeye ğöre de eski Ravşinle sonraki
Rövşenin bir-biri ile ne kadar sesleşdik
leri ğöz kabağ›ndad›r”8. Bütün mövcud
olan kaynaklardan ayd›n oluyor ki, esl
Rövşen-Koroğlu daha öncelerde yaşam›ş
bir tarihi şahsiyyetdir. Zaten onda o,
hank› dönemde, nerede yaşam›ş ve kim
dir?
Elde olan bir tak›m tarihi kaynak
lar ve belğeler Koroğlunun yaşad›ğ› tari
hi bin y›l önceye çekmeye esas veriyor.
As›l hakikatla, sonralar Koroğlu gibi
tan›nm›ş birçok halklar›n destanlar›
n›n kahraman› ve diller ezberi olmuş
kişi, YIII yüzy›lda Tan döneminde Cin
de yaşam›ş türk kökenli An Lu-şanRövşen olmuşdur. Son dönemlerdeki
yeni sinoloji araşt›rmalarda şu konuda
çok ehemiyyetli bilğiler verilmiştir. Çin
tarihinde An Lu-şan ad› ile tan›nm›ş
meşhur serkerde ve isyanc›n›n as›l ad›
Rövşen olmuştur. ‹lk defe olarak şu
ad›n ilmi transkripsiyonunu tan›nm›ş
Kanada alimi E.C.Pulliblank (E.G.-Pul
leyblank)9 berpa ede bilmiştir. Bir kadar
sonra ğörkemli Amerika sinologu, Tan
dönemi alaman› E.H.Şefer (Edvard Het
zel Schafer) şu transkripsyonu tasdik
ederek Röşenin kimliyi ile ilğili ve Orta
çağ Çin tarihinde Türk kültürünün yeri
barede derin incelemeler yapm›şt›r. Şu
incelemeler Koroğlunun kimliyinin ve
destan›n birkaç probleminin aç›lmas›na
yard›m ideceyine inan›yorum.
Prof.Dr.E.H.Şefer Rövşen ad› ile ilği
li yaz›yor:”Rövşen. Syüan-tszun dönemi
nin şu efsaneleşmiş, ancak temamile real
isyanç›s›n›n ad› hal-hazirda başl›ca ola
rak Çin kökenli olmas›na bakmayarak,
kabul edilmiş standart formada teleffüz
olunuyor. Şu adin çağdaşlaşt›r›lm›ş for
masi An Lu-şan’d›r. Ben ise her yerde şu
ad›n teleffüzünü prof. E.C.Pulliblank’›n

rekonstruksiyonuna uyğun olarak Röv
şen gibi ğöstereceyem”10.
Tarihde An Lu-şan gibi tan›nm›ş
Rövşen’in hayat›, biografiyas›, şahsiyyeti
ve fealiyyeti ile s›k-s›k›na tan›ş olarken,
şu Orta çağ kahraman› ile “Koroğlu”
destan›n›n kahraman› Rövşen aras›n
da heddinden fazla uygunluk olduğunu
ğöre bileriz.
“Koroğlu” destan›n›n tarihi nüve
sinin ve mifoloji rüşeyiminin daha eski
dönemlerle ilğili olmas› fikrini şimdi bir
kimse inkar etmiyor. Bildiyimiz gibi,
Türk külltürü ve heyat› Eski ve Orta
çağ Çin olaylar› ile s›k-s›k ilğili olmuş
ve şu dönemlerde Türk kültürünün en
önemli eserler yaranm›şd›r. Eğer “Şan
k›z›”,”Kitabi-Dede Korkud”, Oğuzname
ler, “Manas”,”Alpam›ş” gibi dastanlar
hemen dönemlerde yaranm›şsa “Koroğ
lu”nun da o zamanlar yarana bilmesine
hiç bir kuşgu ola bilmez.
Tarihi kaynaklardan melum olduğu
gibi, Çin imperatorluğunun Tan döne
minde toplumsal ve siyasi durum hiç
de öyle kötü olmam›şd›r. Sanball› tarihi
kaynaklara söykenen E.H.Şefer şu konu
ile ilğili yaz›yor: “(YIII) yüzy›lliyin orta
s›ndan sonra esasl› deyişiklikler dönemi
başlan›yor ve hakl› olarak şu yüzy›l iki
beraber hisseye ayr›l›yor: birinci - en
yüksek ucal›k, alilik; ikincisi - sağlaş
ma ve karibelikler dönemi. Şu iki döne
min birinci yar›s› Syüan-tszu’nun parlak
hakimiyyet dönemi ile ilğili olan “Tan’›n
çiçeklenmesi” y›llar›na uzun süren emi
namanl›k, rahat heyat terzi ve ucuzluk
hökm cürürdü: o zaman ki, “Semaalt›”
ülkesinde çok da paha olan hiç bir şey
yok idi” 11; o zaman ki, her bir kişi
“...⁄üneyde Tszin ve Syana, guzeyde Tay
yuana, yahud Fanyana, öylece de bat›da
S›çuan ve Lyanfuya rahatca ğide biliyor
du ve her yerde seyyar tüccarlar için dük
kanlar ve depolar var idi”12.
Şu bak›mdan, o dönemde halk
isyan› temam başka nedenden olmuş
dur. Melumdur ki, şu isyan›n esas işti
rakç›lar› kayri-Çin halklar›n›n nümayen
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deleri olmuşdur. Şan Yue’nin “Çin tari
hi” kitab›nda şu konu ile ilğili deyiliyor:
“ Syüan-tszunun Tyanbaoda hakimiyyeti
nin ilk y›llar›nda kayri Çin halklar›n›n
nümayendelerinden biri (eslen hu olan)
An Lu-şan Pinlu, Fanyana tszeduşi vezi
fesine tayin edildi.” 13. Bir kadar sonra
müellif isyan›n başlama nedenini şöy
le anlat›yor: “ Yavaş-yavaş tszeduşiler
vetendaş idareciliğini ve maliyeni kendi
ellerine ke›irttiler, “ Ona ğöre ki, onla
r›n toprağ› da, kendi halk› da, ordusu
da, var-devleti de var idi.”. An Lu-şan
Pinlu, Fanyan ve Hedunun tszeduşisi
teyin olunandan sonra kendisi bildiyi
kibi ceza veriyor, yahud da bağ›şl›yordu.
Tan imperatorluğunda herbi haz›rl›ğa
az fikir verildiğinden An Lu-şan “Çinle
hasablaşmamağa başlad›”, kidanlardan,
silerden, tunolardan ibaret olan sekkiz
bin seçme asker toplad› ve ayni zamanda
Abbas›n başç›l›k yapt›ğ› Türk destelerini
de vedlerle kendi terefine çekdi”14
An Lu-şan-Koroğlunun kimliyini
ayd›nlaşt›rmak için tarihi belğelere bakal›m. L.N.Gumilyov an Lu-şan hakk›n
da ilmi edebiyatda olan, bezen ziddiyyetli ğörünen melumatlara dayanarak
şu kahraman›n soy-kökünü, milli kimli
yini aç›klamağa çal›şm›şd›r. O, yaz›yor
ki, An Lu-şan “Çin terefine keçmiş türk
köçmenleri içerisinden ç›km›şd›r”15. Şu
fikirle ilğili L.N.Gumilyov ğösteriyor ki,
G.E.Grumm-Grjimaylo onu hun (bak:
“PfGflyfZ VJY uJkbZ”c.336), H.Kordye
(H.Cordier. Histoire generale..., P.474),
E.C.Pulliblank onun baba terefden sog
da, annesinin ise köklü türk Aşide nes
linden ç›kd›ğ›n› (E.G.Pulleyblank. The
Background..., P.474) olmuşdur. Başka
bir belğeye ğöre An Lu-şan›n babas›
guzeyden ç›km›ş hu kökenli, başka sözle
köçmenlerden olan bir çobann›n(ola da
biliyor ki, başka belğelerde deyildiyi gibi
bir ilh›ç›n›n) oğlu olmuş, sonra bir sog
dal› onu oğulluğa ğötürmüşdür 16.
An Lu-şan›n hasiyyetlerini tesvir
eden L.N.Gumilyov yaz›yor:”An Lu-şan
türk mübarizliyi ile Çin kurnazl›ğ›n›

kendisinde cem etmişdi, o, ayni seviyyede
yaltaglanmağ› da bacar›yordu, döyüşme
yi de, riyakarl›k etmeyi de, emr vermeyi
de. Saray müftehorlar›n›n satk›nl›ğ›na
iyi beled olduğundan rüşvet vermek için
para esirğemirdi, ele ona ğöre de o,
böyle süretle yüksele bilmişdi”17. ⁄örün
düyü ibi burada ğösterilen hüsusiyyetle
rin büyük fazlas› dastandan tan›d›ğ›m›z
Koroğluda da olmuşdur.
“Koroğlu” şinasl›kda şu isyan›n baş
lanmas› nedeni bir kayde olarak Rövşe
nin ğözleri ç›kar›lm›ş babas› Al› kişinin
kisas›n› almas› gibi ğösteriliyor. Çin
kaynaklar›nda An Lu-şan isyan›n›n baş
lanmas›nda da kisas nedeni olmuşdur.
Yan Go-çjun’la düşmençilik, Yan guy
fey’le ilğili aşk maceras› ve nihayet isyan
başlanandan bir kadar sonra “An Lu-şan
isyan›na cevab olarak onun Çanyanda
yaşayan oğlunun idam edilmesi”18 şu
mövzunun olduğunu ğösteriyor.
An Lu-şan’›n tarihi kaynaklarda
verilen daha bir herbi fealiyyet üsuluna
“Koroğlu” dastan›nda rast ğeliniyor. Das
tanda deyildiyi gibi, Koroğlunun Hoca
Eziz adl› bir bezirgan arkadaş›, bir de
Aş›k Cünun adl› bir aş›ğ› var imiş. Hoca
Eziz bir bezirğan, Aş›k Cünun ise bir
aş›k gibi dünyan› ğezer Koroğlu için keş
fiyyat yap›yorlard›.
An Lu-şan hakk›nda tarihi kaynak
larda deyilir: “An Lu-şana sadik olan
sogda tacirleri ona para kazanmak ve
ayni zamanda keşfiyyat yapmak için
“bütünyollara (ülkelere oku-C.K.) ticaret
le uğraşmak için ğönderiliyorlard›”19
Elde olan ilmi kaynaklardan melum
oluyor ki, An Lu-şan-Rövşen tokuz oğuz
(tezyu-sin) taifesinden ç›km›şd›r. Ş kay
naklarda ğösteriliyor ki, Tan döneminde
oğuzlar›n Cin kültürü ve siyasetinin ğeliş
mesinde büyük hizmetleri olmuşdur. Şu
konu ile ilğili E.H.Şefer yaz›yor:”Türk
adetlerine aludeçi münasibet, birkaç Çin
zadeganlar›, hetta bezen şeherlerin orta
s›nda başkalar›na rahats›zş›k ğetiren
ve onlar› dözmek mecburiyyetinde koyan
alaç›klar yap›yorlard›. Kendi seray›n
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da ğöy-sema renğli mahl›cdan iki türk
alaç›ğ› k›rm›ş şair Bo Tszyuy-i burada
konuk kabul etdiyi vak›t, şu alaç›klar›n
onu nas›l k›ş küleklerinden koruduğunu
söylüyordu. şehir alaç›klar›n›n en ünlü
sakinlerinden biri, her zaman türklere
benzemeye çal›şan büyük Tay-tszunun
oğlu bahts›z şahzade Li Çen-tsyan olmuş
dur. O, Çin dilinde yok, türk dilinde
konuşmağa üstünlük veriyor, türk han›
ğiyiminde, kurt başi şeklinde damğa ile
bezedilmiş alaç›ğ›n karş›s›nda oturuyor
ve türksayağ› as›l türk top-lant›s› keçiri
yordu, türk elbisesi ğiyinmiş nökerlerin
ehatesinde bişmiş goyun etini elindeki
k›l›ncla parça-parça kesib yiyordu”20.
Tan döneminde Çinde türk atç›l›k
medeniyyeti fazla gelişmiş ve cokcehetli
olmuşdur. Büyük Çin imperatorluğuny
ve bütün Ön Asyan› o dönemde Türkler
ata temin etmişler. Şu konu ile ilgili
E.H.Şefer yaz›yor: “Hale 731/32 y›lla
t›nda azimetli hükmüdar Bilğe kağan
Tan’›n başkendine minnetdarl›k ifadesi
gibi hediyye olarak ali dereceli elli at
ğöndermişdi. Böylelikle, şu veya öteki yol
larla Guzey Türk halklar› - isterse sirtar
duşlar olsun, istersede tokuz oğuzlar(to
kuz taife) olsun, veyahud başka halklar
olsun - mecburi şe-kilde imperator ilh›
lar›na says›z-pesabs›z, bezen bir defeye
beş bin at ğönder-meli olurdular”21. Şu
nedele, o dönemlerde Türkistanda ve
Çinde atç›l›ğ›n ğelişmesi ile ilğili şu
konu eski türk destanlar›nda önemli
yer alm›şd›r. Derya at›, sema at›, şüa//
nurdan doğmuş at, kanatl› at(tulpar) o
dönemlerde ağ›z edebiyat›, halk kültü
rü ve mifologiyas›nda Türküstanda ve
Çinde geniş yay›l-m›şd›. Çin imperatorlu
ğunda türk cins atlar›ndan teserrüfat›n
çeşidli saha-lar›nda kullanmakla yanaş›,
atla ilgili birçok efsane, masal, rivayet
ve estir süjetleri yaranm›şt›r. “Koroğlu”
destan›nda da esas konulardan birinin
Röv-şenle ve atla (K›rat, Dürat) ilgili
olmas›, şu destan›n ilkin material›n›n
o dö-nemlerde formalaşd›ğ›n› ğösteren
faktörlerdendir.

Eski Çinde ejdahaya benzeyen
kanatl› atlar›n olmas›na inam olduğunu
ğösteren E.H.Şefer yaz›yor:”Uzak bat›
da “pehlivan cüsseli, ejdaha küdretli”,
tay›-beraberi olmayan “sema atlar›” yaş›
yordu, başka sözle, şu atlar ki, onlar›n
bedenleri fantastik bat› atlar› - tszyan
lara benzer kanatlar taş›mak için yaran
m›şd›, o atlar ki, onlar ejdahalardan
haber veriyor ve onlar› kendilerine çeki
yordu”22. Efsanevi kanadl› atlara büyük
Han imperatoru U-di de inan›yor ve
onlar› yeherleyib semalara uçmağ› arzu
lay›rd›. Tan döneminin ünlü şairi şu
konuda şiirler yaz›yordu.
O dönemlerde Çinde derya atlar›
hakk›nda da birçok revayetler olmuştur.
Şu revayetler kesinlikle türk halklar›n›n
hayat› ile ilğili olmuştur. E.H.Şefer şu
konuda yaz›yor:”Sudan ç›km›ş (doğmuş)
atlar hakk›nda revayetler Türküstan›n
çeşidli bölğelerinde melum idi”23. “Ejda
ha atlar›n” “ejdaha ğölünden” ç›kmalar›
ve şu “ejdaha atlar›n” kendi cildini deği
şerek adi madyanlarla çütleşmesi hak
k›nda o dönemde ğeniş yay›lan revayet
ler de K›rat ve Düratla ilğili süjetlerin
köklerinden haber veriyor.
“Koroğlu” destan›nda Koroğlunun
zahiri ğörkemi bezen korkunc bir şekilde
ğösteriliyor. “Kel peyser” adlanan, hal
k›n şu sevimli kahraman› “bacaklar›n›
yeddi defa kulaklarinin dibine buruyor”
fazla yimek yiyor, şerab içiyor. Azerbay
can “Koroğlu”sunda deyiliyor: “Koroğlu
özü de yaman ac idi. Dürat arpas›n›
yeyene geder buğdan› da töküb üyütdü.
Unluğa bir az su burah›b, tez ham›r
gatd›, ocak çatd›, çörek bişirdi. Öküzün
de birini kesdi, kebab çekdi. Yeyib tokka
nin altini berkitdi”24. Şu destanda Koroğ
lunun fazla şerab içmesinden de behs
olunuyor:”Üzünü Eyvaza tutub dedi: Eyvaz mene şerab. Eyvaz şerab ğetirdi.
Koroğlu yeddi badeni dalbadal içdi”25.
Eski Çin kaynağ› olan Le Şi’nin
hikayesinde de Rövşenin(An Lu-Şanin)
portret cizğileri destandak› hüsusiy
yetlere uyğun ğeliyor. Hikayenen bir
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yerinde deyiliyor: “Yaşa dolduğu y›llar
da An Lu-şan son derecede kökelmişdi
(şişmanlanm›şd›), karn› dizlerine kadar
sallan›yordu. Bir kez o, kendisini çekdir
di, melum oldu ki, sen deme onun çekisi
üçyüz elli tszine26 beraberdir. Şununla
bele o, hükmüdar›n karş›s›nda kendi hu
halk›n›n rakslerini ifa ederken külek gibi
yünğül terpeniyordu”27. Bir kadar ötede
An Lu-şan’›n fazla şerab içerek eybecer
şekle düşmesi ğösteriliyor: “Başka bir
vak›t, ğece ziyafetinde, An Lu-şan serhoş
oldu ve ejdaha başl› bir domuza çevrilib
yatt›”28.
An Lu-şan’›n Koroğlu olmas› eski
Çin kaynaklar›nda bizim için önemli
olan bir belğe ile de tastikleniyor. Şu bel
ğelerden ğörünüyor ki, hakikatan de as›l
Rövşenin kendisi ömrünün sonlar›na
yak›n ğözlerinin iş›ğ›n› itirmiş ve kor
olmuştur. N.Y.Biçurin(‹akinf) eski Çin
kaynaklar›na dayanarak yaz›yor: “An
Lu-şan müharibeye başlad›ğ› dönemden
itibaren, öyle korlaşmağa başlad› ki,
art›k eşyalar› seçe bilmiyordu. Şu has
telikden o, daha ç›lğ›n ve kaddar olmuş
du”29. An Lu-şan›n ölümü de şu kaddar
l›ğ› nedeninden olmuşdur. Küçücük bir
şey hoşuna ğitmeyende o, hetta en yak›n
silahdaşlar›n› ve arkadaşlar›n› bele
cezaland›r›rd›. Onun şu hareketlerine
dözmeyen, yak›nlar›ndan Yan Çjuan ve
Li Çju-err sik-sik böyle ceza ald›klar›na
ğöre An Lu-Şana karş› kast kurub onu
öldürdüler ve yerine ağ›ldan yünğül oğlu
An Tsin-syu’nu teyin ittdiler 30.
“Koroğlu” destan›n›n en eski
nüshelerinden biri olan Azerbaycan
variant›nda islam dininin tesirleri hiç
ğörünmemektedir. Şu destan›n›n kah
ramanlar›n› islam dini bak›m›ndan iki
k›sma ay›rmak olar: bir islamla ilğili
olmayan, bir de islamla ilğili kahraman
lar. Osmanl› veya Anadolu hayat› ve
Arap hilafeti ile ilğili olan kahraman
lar›n içerisinde tabii ki, islam menşeli
adlara rast ğeliniyor. Şunlardan Arap
Reyhan, Arap paşa, ⁄iziroğlu Mustafa
bey, Hasan paşa, Hasan han, Halil paşa,

Cefer paşa, Arap pehlivan, Alamkulu
han, Mehter Murtuz, Mömine hatun,
Rugiyye han›m, Mehbub han›m ve s.
göstermek olar. Koroğlu delilerinin bir
kaç›n›n da ad› arap-fars kökenlidir (Deli
Mehdi, Kosa Cefer, Çopr Cefer, ‹sabal›
ve s.) ki, şunlarin tümü öteki dönemler
de destan yeni topraklarda ve yeniden
“biçimlenerken” yaranm›şt›r.
Destan›n tüm baş kahramanlar›n›n
adlar› ise islama kadarki dönemle
ilğilitir. Rövşen(Koroğlu), Niğar han›m,
Al› (Yalu) gişi, Eyvaz (Avaz), Demirçi
oğlu, Halaybozan, Tohmakvuran, Tan
r›tan›maz, ⁄eridönmez, Korkubilmez,
Dilbilmez, ⁄ürcüoğlu, Dona (Tuna)
hatun, Hürü han›m, Telli han›m ve s.
Kahhramanlar›n adlar›n›n ise, ğörün
düyü gibi, islamla hiç bir ilğisi yok.
“Koroğlu” Destan›nda araplar›n
menfi kahramanlar gibi verilmesi de
YIII yüzy›l Çin tarihi ve An Lu-şan
isyan› ile birbaşa ilğisi var. Azerbaycan
da, Orta Asyada ve Çinde islam dininin
yay›lmas› şu döneme tesadüf ediyor.
Kafkaslarda olduğu gibi Çinde de arap
lara karş› en ciddi mükavimet türkler
terefinden olmuştur. Kaynaklarda deyil
diyi gibi, Çin imperatoru An Lu-şan
isyan›n› yat›rmak için o dönemde Orta
Asyaya ğelib ç›km›ş arap hilafetinden
yard›m dilenmiştir. Rus alimi V.L.Larin
şu konuda yaz›yor: “Müsliman kaynak
lar› islam›n Yunnana ayak açmas›n›
YIII yüzy›l›n ikinci yar›s›na aid ediyor
lar ki, hemen dönemde Bağdad halifesi
An Lu-şan isyan›n› yat›rtmak için Çin
imperatoruna yard›m yapmak amac› ile
üçbinlik herbi küvve ğönderdi”31.
Destanda Koroğlu’nun babas› gibi
ğösterilen Al› gişi’nin kimliyi hakk›n
da de eski Çin kaynaklarinda birçok
melumatlar var. Frof. M.Seyidov şu
ad›n menşeini esatiri kaynaklarla izah
ediyor: “Al=›” ad›n›n kökünü ve ilkin
mifoloji seciyyesini ayd›nlaşt›rmak için
vaht›le ocak, od ilahesi, sonralar şer
ruhu temsil eden” Alarvad› - Alkar›s› Al=bast› - Al=m›s - Al =b›s” ad› ve onun
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mifoloji seciyyesi, öylece de birkaç mese
leler hakkinda fikir ve ehtimallar›m›z›
yazak: “Al//Alarvad›” ve onun şu veya
öteki türk halklar›ndak› variantlar›nda
“al” terkibi ile “Al=›” gişinin ad›ndak›
“al”,”yal” terkibleri “Al›” ve “Al=basti” cöz
lerindeki “al”la bir kökdendir, birdir”32.
Al›=Yal› ad› ile ilğili de Çin//Kidan
kaynaklar›nda kiymetli ve interesan
melumatlar bulunmaktad›r. Destan
da Al› gişi bir ilh›ç› gibi ğösterilir. En
eski türk anlamlar›na ğöre ilh›ç›//çoban
böyük vezife sahibi olmuştur. Şu, Çinde
de ayni anlamda kullanm›şt›r.
Eski Çinde ilitszin adlanan bir
ğörev olmuştur. Şu, sarayda imperator
dan sonra en büyük ğörev say›l›yordu.
Kidan sözlüğünün Lyao-şi bölümünde
ilitszin sözü “ordular›n ve atlar›n baş
kan›, büyük ğörev sahibi” 33 gibi izah
olunuyor. V.S.Taskin şu sözün menas›
ile ilğili yaz›yor:”‹litszin, olan biliyor ki,
ya türk irkin - “hükmüdar”, veya mongol
erkin - “başç›” menas›nda işleniliyor”34.
V.S.Taskin yaz›yor ki, Abaotszinnin
büyük babas› Yali bir vak›t şu addan
imtina etmiştir. As›l hakikatda ise, Yali
ilk ilitszin olmuştur. O, yaz›yor: “Abaots
zi, eski ecdadlar›na dayanarak “Benim
selefim ilitszin Yali, kendisini ğösterdiyi
gibi, şu ada layik olmad›ğ›na ğöre ondan
(taht-tacdan) imtina itdi” diye ilkönce
tht-tacdan boyun kaç›rm›şd›. Deyilene
ğöre Lyao sülalesinin esas›n› koyan Yali,
ola da bilsin ki, sekkizinci (sic!-C.N.) yüz
y›lda yaşam›ş ve yegin ki, şu dönemlerde
Kidanlarda irkin ğörevi olmuştur”35.
Gösterilen şu kaynaklardan görün
düğü gibi sekizinci yüzy›lda Çinde mil
liyetce kidan(hu) olan Yali ad›nda ünlü
dövlet başç›s› olmuş ve o, “ordulara ve
ilh›lara başç›l›k yapmakla” yanaş›, ayni
zamanda “ceza vermek hukukuna da
malik olan” 36 ilistzin görevini taş›m›ş
t›r. Çok güman ki, Al› gişinin kimliyinin
esas›nda tarihi ilitszin Yali dayanm›ş
t›r.
“Koroğlunun gocal›ğ›” kolunda
Koroğlunun odlu silah› ilk defa ğörmesi
de tarihi fakt gibi guşgu doğurmaya bil

mez.
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