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Abstract: The article analyzes the sources of epics, prototypes and the mythical hero's name. The analysis of the 

sources and the theoretical studies of a number of scientists show that Koroglu is a syncretic hero who has many 

prototypes. The etymology of his name is derived as from the semantics of the morphemes compiling him, and 

from the circumstances surrounding his birth and life. It is concluded that the hero's name is polysemantic, at the 

same time it means «the son of the blind», «light» and «light and dark», as the last opposition contains indicators 

for the fight between good and evil (the light as good and the darkness as evil). 
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посът за Кьороглу се появява в Близкия Изток през ХVI – ХVII в. [Боратав 

2000:70], [Моллов 1957: 3]. 

По данни на известния турски фолклорист Пертев Наили Боратав, 

за първи път името на Кьороглу се споменава  и се прочува, от известния 

пътешественик  Евлия Челеби живял през ХVII в., който в своите пътеписи пише, че 

Кьороглу е живял в  северозападен Анадол, район Болу и според него той е „много 

известен  разбойник”. 

Огузко-тюркменският епос за Кьороглу е открит и записан от И. Шопен (1840) 

на руски език и е публикуван в списание “Маяк современного просвещения”“Короглу, 

татарская легенда” [Фараджова 2012 :7, 107–151], това е било първия източник за 

азербайджанския народен герой. Две години по късно през 1842 г. полският 

изследовател Александър Ходзко, открива един ръкопис на епоса за Кьороглу в 

Ирански Азербайджан (историко-географска област на северо-западен Иран с 

преобладаващо азербайджанско население) и го публикува на английски език. По този 

начин Европа се запознава с епоса за Кьороглу. Александър Ходзко се опира на 

казаното от народа и смята, че Кьороглу е тюркмен и живял при управлението на II - 

рия Шах Аббас (1642-1667), роден в Хоросан и живял в Ирански Азербайджан [Боратав 

2000:70]. Така в Близкия Изток се появяват различни варианти на епоса за Кьороглу 

през ХVI – ХVII в. (Турция, Азербайджан, Туркмения, Армения, Узбекистан, 

Казахистан и др.). През XIX в. западни писатели и изследователи също проявяват 

интерес към епоса [Боратав 2000:70].  

Фактите за Кьороглу като историческа личност са събрани от турския 

фолклорист и учен Н. Боратав. „За историческата личност на Кьороглу, едни от тези 

писатели твърдят, че е живял в Кавказки Азербайджан, в Анадола или в местност на 

име Чамлъбел и е спирал пътниците като разбойник, а други са го смятали за продукт 

на легендите за герои. Според някои западни писатели епосът за Кьороглу се е 

разпространил в Анадола от Иран. Живеещия в Истанбул арменски писател Агаян, 

твърдял, че Кьороглу е с арменски произход, а турският изследовател Фахреттин 

Кързъоглу стигнал до заключението, че Кьороглу е от древните тюрки, историческа 

личност живял през V в. Друг арменски изследовател Х. Бербериан и френският учен 

Георгес Думезил, са установили прилика между армено-сасанския конфликт през IV в., 
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който е отбелязан в историческите източници, с преданията разказани за Кьороглу. В 

арменските източници  иранският владетел Шапуре заповядал да извадят очите на 

васала Арсаклъ Тиран (според един разказ причината за това е била свързана с кон). 

Синът на Тиран за да отмъсти за стореното изтезание с години е воювал срещу 

иранския владетел и подчинените му. Тази случка напомня за разказите и легендите 

разказвани в турския фолклор за Кьороглу, който търси отмъщение за изтезанията 

причинени на баща му от тогавашните бейове, ханове и везири и най-вече беят на 

Болу“ [Боратав 2000:71-72], [Моллов 2003: 136]. Пертев Наили Боратав приема 

приликата на Кьороглу  с един от бейовете на племето на Авшарските тюркмени. Този 

бей е Хюсреф Султан [Боратав 1931:96]. 

От друга страна в Османските архивни документи от края на ХVI в. се 

споменава за разбойничество в различни области на Анадола и са описани имената на 

Кьороглу и няколко негови съмишленици, за които е издадена присъда за задържане. 

[Боратав 2000:71]. Според Боратав в някои от тези документи също така се споменава и 

точното местонахождение на Кьороглу; Болу и Гереде, а в единия документ – и 

истинското му име – Рушен Али. Една от присъдите е написана до бея на град Болу, 

Турция. Тези исторически  документи потвърждават записаното от  Евлия Челеби. В 

някои варианти на епоса за Кьороглу също се споменава, че истинското му име е Рушен 

Али [Боратав 2000:71-72]. Оттук следва,че епичният герой Кьороглу е живял през ХVI 

в. и е един водач на Джелали (кюрд.Celalî кюрдски племена, живеещи в Турция и Иран) 

в същото време е и народен поет. 

Друго предположение принадлежи на фолклориста Юмит Кафтанджъоглу. 

Авторът смята, че Кьороглу се е родил и живял в с. Акча,  близо до Рефахие, област 

Сивас. [URL: Карадаг]. Oткъс от този вариант е открит в учебник за шести клас по 

турска литература (Edebi Okuma Kitabı - 1957, България) от съставителя и редактора, 

българския и турски фолклорист Риза Моллов, който е подготвил и редактирал  книга 

за епоса „Кьороглу”, публикувана през 1957 г. в София. Риза Моллов е публикувал и 

други свои изследвания за епоса разгледани от историческа и социална гледна точка. 

Така може да се каже, че този епос и стиховете за легендарния народен герой са 

изследвани и в България, но единствено от фолклориста Риза Моллов. 

През XVI в. със същото име `Кьороглу` е живял и един народен певец (saz şairi – 

поет изпълнител на саз), борбена личност и символ на свободата. Предполага се, че е 

взел името на легендарния герой от старите легенди за Кьороглу и, че е участвал  по 

времето на Мурат III-ти (1574-1595) във войната между Османската армия и Иран 

(1578-1584). Поетът в своите стихове описва и възхвалява смъртта на османския 

командир Йоздемироглу Осман паша в Тебриз по време на Османо-Иранската война. 

Бунтовникът Кьороглу е възпял себе си и приключенията си в своите стихове, така 

легендарната личност на древния герой от епосите се е сляла и с таланта на народния 

певец в съзнанието на народа. Във всички открити  епоси-разкази за Кьороглу, се 

срещат стихове в които се възпява смелостта, приятелството, любовта, обичта към 

природата и красотата й. Но няма доказателства, че всички стихове-песни са създадени 

от поета Кьороглу. Поради липса на други доказателства се предполага, че поетът и 

героят на епоса са едно и също лице. 

Изобразяването на действителността при възхвалата се характеризира с 

отдалечаване от реалността и възпяване на положителното, което съществува или това, 

което трябва да бъде според поета. Диванската поезия предполага идеализация и 

именно тази идеализация се проявява в хвалебствените касидета, посветени на султани 

или крупни военни или държавни мъже. Всичко това дава воля на въображениего, 

създавайки образи, почти осезаеми в случаите, когато поетите се вдъхновяват от 

непосредствени житейски впечатления (Хасан 2015: 98). 

В Епичния роман „Üç Anadolu Efsanesi -  (Три легенди от Анадола) Яшар Кемал 

също е отредил място на стиховете-песни на Кьороглу и баща му Коджа Юсуф: 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B8&usg=ALkJrhhDoO1yGRyqHfydPjJlOJrDjGFDlw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258B&usg=ALkJrhj2v8KNbmwLMDqLzIM4pIZkYpqsjA
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Akar abı hayat biter yemişler 

Aslan gibi dağlarda kalmalı 

Yürü oğlum burda aslanlar yatar 

Aslan yatağında aslan olmalı 

 

Buralardan kalkıp gitmeli düze 

Allah yardım eder burda bize 

Almalı kervanı çıkmalı düze 

Bu dağlarda mesken tutup kalmalı 

 

Topuzu çekmeli yola durmalı 

Bezirgan bozmalı çerçi vurmalı 

Fakirler donatıp, aç doyurmalı 

Koğan aslan gibi alıp gelmeli 

 

Seyis Yusuf derler benim adıma 

Rahmetme bir kulun asla dadına 

İşte nasihatim budur zatına 

Kesmeli kervanı alıp gelmeli. [Кемал  URL: 67] – 

 

(Тече  живата вода свършват плодовете 

Като лъва трябва да се остане в планината 

Върви сине тук лежат лъвовете 

В леговището на лъва трябва да има лъв 

 

От тук трябва да станем и да отидем в равнината 

Господ тук на нас ще ни помогне  

Трябва да вземем кервана и да се качим в равнината 

В тия планини да се установим и да останем 

 

Трябва да дръпнем боздугана и да  застанем на пътя 

Трябва да провалим търгашите и да ударим търговците 

Трябва да облечем бедните, да нахраним гладните 

Трябва да сме, като преследващ лъв, да вземем и да дойдем  

 

На мен ми казват Сейис Юсуф 

Не прощавай  никога на нито един раб божи 

Ето, това е моята препоръка към теб 

Трябва, да спрем кервана да вземем и да дойдем). /бук.превод/ 

 

В последния стих става въпрос за наставленията, които дава Коджа Юсуф на 

сина си, след като са успели да избягат от бея на Болу. Малко преди смъртта си, той 

казва на сина си, че трябва да се качи в планината Чамлъбел там да създаде своя дом и 

да не прощава на никого, сторил зло на народа. 

В друга легенда за Кьороглу, народният певец възпява себе си преди да изостави 

приятелите си. След като е открита пушката, старите юнашки традиции се разпадат и 

Кьороглу освобождава  приятелите си, а самият той изведнъж изчезва и се 

присъединява към Четиридесетте Светци: 

 

Benden selâm olsun Bolu Beyi’ne 

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır 

Ok gıcırtısından, kalkan sesinden 

Dağlar seda verip seslenmelidir 
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Düşman geldi tabur tabur dizildi 

Alnımıza kara yazı yazıldı 

Delikli Demir Çıktımertlik bozuldu 

Eğri kılıç kında paslanmalıdır... [Моллов 1957, Кьороглу: 76] – 

 

(От мен поздрави на бея на Болу 

Трябва, да излезе и да жалее в планината 

От скърцането на стрелите и от звука на щитовете 

Планината се озвучава, трябва да се вслуша. 

 

Врага дойде и се подреди батальон по батальон 

На челото ни се изписа черна съдба 

Излезе желязото с дупки(пушка) провали храбростта 

Извитата сабя, в ножницата трябва да ръждяса). /бук.превод/  

 

Етимологията на името Кьороглу е съчетание от две думи: Кьор+оглу – синът на 

слепия, Кör/Gor/. Редица факти край раждането на героя свидетелстват, че първоначално 

етимологията на името му е свързана със светлина (огъня – кор/гор), още повече че в 

някои варианти на епоса той е Гороглу. В турската митология се споменава, че майка 

му Джембил Хатун е забременяла от светлината и е погребана жива. Гороглу 

(Кьороглу) се е родил в гроба и е пораснал с млякото на майка си [Бейдили 2011: 320-

342]. Този семантичен рефлекс се проследява и в другите му имена: В тюркменския и 

азербайджанския вариант истинското име на Кьороглу е Рьовшен, в Казахския и 

Узбекския вариант е Равшан, а в Анадолския вариант е Рушен Али. 

Връзката на името на героя със светлина се подчертава и в една от песните: 

Легендарният герой изведнъж става невидим, след появата на пушката, народът вярва, 

че той пак ще се появи, като една светлина при тези, които наистина имат нужда от 

него и пак справедливостта ще възтържествува. Доказателство за това е  и една песен  

за Рушен Али – Кьороглу, публикувана от Риза Моллов: 

 

Körôlu sır oldu nizam bozuldu 

Fakir fukara yine bouldu 

Ormanın aâcı çiçei soldu 

Beşikta uşaklar bila aladı... 

 

Bir gün ışık olup inecek 

Ali tahtına pinecek 

Göz yaşları birden dinecek 

Ali o gün senin günündür. ( R. Mollov Folklor Arşivi)[Mollov 2003,Chev. Kemal Boz: 

147] –  

(Кьороглу стана тайна, порядките се развалиха 

Бедните пак се задушиха 

На гората дървото и цветето повяхна 

Дори децата в люлките заплакаха... 

 

Един ден ще се превърне в светлина и ще слезе 

Али ще се качи на трона си 

Сълзите изведнъж ще секнат 

Али този ден е твоят ден.)  

 

В  казахския вариант на епоса за Кьороглу в книгата „История на литературата в 

турския свят” на Садък Туралъ се споменава само за това, че Кьороглу се ражда от 

погребаната си майка. Този мотив се пази и в тюркменския епос, където също се 

споменава,че Кьороглу се ражда в гроба на майка си, под земята, където е пораснал с 
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млякото на мъртвата си майка: “...Doğum zamanına az kala Akanay ölür. Onu 

gömerler...Akanay mezarındadoğurur. Memelerine süt gelir. Ölüsü hiç bozulmaz ve çocuğunu 

emzirir.Hakk Teala meleklerini gönderip mezarda doğan çocuğa Köroğlu ismini verdirir. 

Melekler çocuğa meyve verip ona çok iyi bakarlar. Kırklar da küçük yavruya hizmet eder. 

Çocuk büyür. Mezardan çıkıp dolaşmaya başlar...”[Tурал 2001:366]– (Аканай умира, 

малко преди да настъпи раждането. Погребват я...Аканай ражда в гроба си. Гърдите 

ú се изпълват с мляко. Мъртвото ú тяло въобще не се променя и тя кърми детето си. 

Великият Господ Бог изпраща своите ангели и им заповядва да дадат името Кьороглу 

на детето, което се е родило в гроба. Ангелите дават на момчето плодове и го гледат 

много добре. И Четиридесетте Светци се грижат за  детето. Детето пораства. 

Излиза от гроба и започва да се разхожда...”).1 

По какви причини са наричали Рушен с прозвището Кьороглу, става ясно от  

епоса за Кьороглу. Има няколко интерпретации за името Кьороглу/Гороглу.Той 

всъщност е едно `обикновено и страхливо момче`, но се впечатлява от смелостта на 

едно малко куче, което се е опряло на една стена и не допуска по-големите кучета да му 

вземат парчето хляб от лапите, а той дава всеки ден по един хляб на големите момчета 

за да не го бият, така е описан във Анадолския вариант на  Яшар Кемал,  точно това 

момче събира кураж и отпосле започва да живее в планините като един разбойник, 

търсещ отмъщение за неправдата от тогавашното управление. Но той, никога не убива 

врага си (а, в други варианти убива), не влиза в борба със слабите, а само с тези, които 

са силни и заслужават гнева му. Това име може би е прозвище, което е взел от  герой  

от старите турски епоси. Първоначалното му име е Равшан-бек/Рьовшен/Рушен Али - 

Кьороглу. Вътрешният образ на тези имена е светлина. 

Мотивът на светлината и съответно името на героя като Светлина се съдържа и 

в книгата на Яшар Кемал „Трите легенди на Анадола” в „Епоса за Кьороглу”. 

Друга интерпретация на името е Kor- жар/огън, което има връзка със светлината. 

На пер. език името `Ruşen`означава светъл, ярък, сияен, бляскав и просветен [BLA 1992 

: 135]. Поради това, че детето е родено подземята, а след това излиза през дупка от 

гроба към светлината са го нарекли `Светлина`:“Karanlıktan aydanlığa çıktığı için adını 

Rövşen koyarlar”[Tурал 2001: 357] – (Слагат му името  Рьовшен  понеже е излязъл от 

тъмното в светлото). 

Може би връзката на името със светлината се дължи и на произхода на героя –  

зачеването на майката Джембил Хатун от светлината и след което  е погребана жива. 

Това е свещена сила, идваща от небето божествена сила, с други думи той е син на 

огъня. Огънят е свещена сила, тя дава живот, но и отнема живот. Стихия, която е 

непобедима и велика. 

От друга страна може да се говори че той е роден от връзката на тъмнината и 

светлината – той е роден в в гроба, под земята, а и баща му е слепец, т.е. живее в пълна 

тъмнина. В някои варианти  името на бащата съвпада или е близко към името на Алъ 

Хан – бога на слепотата (Али/Алъ). Дори и едно от имената на Кьороглу е 

Али  [Каракурт 2011]. Представлява интерес и прилагателното `кör`, което има и 

значения, като  `Yeraltı` - подземие, `Toprak`– земя, `Dağa` – планина [URL]. Кьороглу е 

роден под земята в гроба след това, се крие в планината Чамлъбел. Така 

понятието`Кör`, освен - сляп, означава и подземието, което е равнозначно на тъмнината 

с невиждането, невидимото. Далеч от всички  Кьороглу живее в планината. Обичта му 

към планината е огромна:”Hemen Mevlâ ve sana dayandım. Arkam sensin, kale’m sensin 

dağlar hey. Yoktur senden gayri kolum kanadım...”[Моллов 1957,Кьороглу: 84] –(Веднага 

се опрях на Господ и теб. Ти си ми опората, ти си ми крепостта, хей планина. Нямам 

си освен теб никой за подкрепа/бук. ръка и криле/”). Митологичните герои  за да се 

предпазят често  стават невидими. Както Хъзър понякога се описва като сляп, понеже 

няма нужда от очи. И в гроба, където се е родил, никой не е знаел за съществуването 

                                                           
1Преводите на използваните цитати на турски език от вариантите на епоса Кьороглу в настоящата 

работа, са преведени на български език от автора на статията. 
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му, и поради тази причина в единия вариант на епоса, когато са го открили, един 

страрец е казал, че е трябвало да го нарекат Кьороглу:”Onun adı doğuştan 

konmuş;Köroğlu’dur” der, ama kimse ona kulak asmaz.”[Tурал2001: 357]- („Неговото 

име е сложено/дадено с раждането му, е казал, но никой не му е обърнал внимание.”) а 

в друг вариант се разказва, че: „...Hakk Teala meleklerini gönderip mezarda doğan çocuğa 

Köroğlu ismini verdirir...”[Tурал 2001: 366]– ( Великият Господ Бог изпраща своите 

ангели и им заповядва да дадат името Кьороглу на детето, което се е родило в гроба). 

От друга страна слепотата отваря други сетива, хората стават по-проницателни 

един вид „по-виждащи“ от другите. Баща му Коджа  Юсуф след като е ослепен, свиква 

с положението си и се превръща в човек който няма нужда от очи, за да вижда 

истината, защото той е един опитен коняр и разпознава конете със сетивата си. 

Неговите очи са очите на сивия му кон. Това става ясно от наставленията, които дава на 

своя син, когато бягат от войниците и от най-доверения човек на бея на Болу, Рейхан 

Араб:“Sana şunu söyleyeyim ki oğul, bin atın olacağına bir kıratın olsun. Bir ordun 

olacağına bir kıratın olsun. Ben taşı Reyhan Arabın kafasına tam alnının ortasına isabet 

ettirince sen çok şaştın değil mi?...Bu kör adam bu taşı gözü açıklardan daha iyi Arabın tam 

alnını çatına nasıl yapıştırdı dedin, değil mi? İşte o taşı Arabın alnının çatına ben 

yapıştırmadım. O taşı...kırat yapıştırdı.O, üstünde ki adamın iki gözden yoksun olduğunu 

biliyordu. Ben taşı elime alınca altımda ki at oyle bir haraket yaptı ki taş gitti Arabın alnının 

çatına yapıştı.Seni arkadaş değil,kardeş değil, baba değil, seni cümle darlıklardan kırat 

kurtaracak. Bunu böyle bil...” [URL: Кемал: Üç Anadolu Efsanesi: 60] – („Да ти кажа 

това сине, вместо да имаш хиляда коне, по добре да имаш сив кон. Вместо да имаш 

войска, по добре да имаш сив кон. Аз като улучих Рейхан Араб с камъка, точно по 

средата на челото му, ти много се очуди, нали? И си каза, този сляп човек, как така е 

по точен, дори от човек който вижда,че улучи Арабина, точно по средата на челото 

му, нали? Ето този камък точно в средата на челото на Арабина, не го хвърлих аз. 

Този камък...сивият кон го хвърли. Той знаеше, че човекът, който го язди е лишен от 

очи. Аз като взех камъка на ръката си, конят под мен такова движение направи, че 

камъкът улучи Арабина, точно по средата на челото му. Тебе  от трудностите ще те 

спаси не приятел, не брат, не баща, а сивия кон. Това така да знаеш...”). 

За първи път наричат Рушен `сина на слепия`, когата отива да моли бея на Болу, 

да му даде сивия кон, по нареждане на баща му. Тогава беят го нарича синът на слепия 

и Рушен много се обижда, но дума не казва, за да изпълни желанието на баща си: 

“Ruşen Ali sabah erkenden Beyin kapısındaydı. Bey onu kabul etti:Ne istiyorsun 

Köroğlu? Ruşen Ali afaladı. Ona bir kişi körünoğlu demişti ilk olarak. Artık bundan sonra 

herkez ona Körünoğlu diyecek, adı şanı unutulup gidecekti.”[URL: Кемал: Üç Anadolu 

Efsanesi: 36]– (Рушен Али рано сутринта, беше пред вратата на Бея. Беят го прие: 

Какво искаш Кьороглу?Рушен Али се обърка. За първи път някой го наричаше сина на 

слепия. Вече всеки ще ше да го нарича синът на слепия, щеше да се забрави името и 

честта му”). 

Следователно, Кьороглу е дете на тъмнината – смъртта и на светлината – 

живота, които пазят семантичните рефлекси за зло и добро. Той прави зло на богатите, 

но добро на бедните. Кьороглу е смел, справедлив и изпълнен с вяра, че доброто винаги 

побеждава злото и остава, като един символ на идеалите и ценностите в сърцата на 

Анадолския народ и въобще на всички народи, които са славили легендите за него. Той 

е вечният безсмъртен герой търсещ справедливост и свобода, живеещ по собствените 

си правила опълчвайки се срещу злото и неправдата по свой си начин. 

Слепият баща на Кьороглу става „по-виждащият“ от другите чрез сивия си кон2 

[виж: Чуфадар, N., Chalikova, T., 2011: 168-174]. Беят на Болу, който много обича коне 

изпратил Коджа Юсуф да му намери породист кон, който е трябвало да даде на 

Османския паша, за да подобри връзката си с него, но коня който е довел Юсуф, беят 

не харесал и е заповядал да прободат очите му с нажежен шиш (gözlerine mil çekmek– 

                                                           

2 Сивият кон се смята за медиатор между световете. 
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ослепявам го с нажежено желязо, букв. тегля железен шиш по очите му). След тази 

случка Юсуф взема със себе си сина си и живеят много бедно в едно село, понеже беят 

им взема и цялото имущество. След известно време Коджа Юсуф праща сина си  при 

бея на Болу, за да му поиска сивия кон и беят от съжаление му го дава. Рушен Али 

отглежда коня по наставленията на баща си в един тъмен обор четиридесет дни. След 

известно време конят става крилат породист кон, понеже е заченат от морски кон. Беят 

осъзнава грешката си, разбира, че конят е бил породист и си го иска обратно, но Коджа 

Юсуф не го дава. Той  е загубил очите си заради този сив кон и казва: “...Bir çift göz 

isterim kır at için. Bir çift göz...”[URL:Кемал: Üç Anadolu Efsanesi: 45]–(Искам чифт очи 

заради сивия кон. Един чифт очи...). 
Баща му е много щастлив, че са му дали сивия кон, галейки го казва: 

“...İnanamıyorum, inanamıyorum.İyi ki gözlerim gitti. Gözlerim gittiyse de kır tay benim oldu. 

Kır tay bir çift göze değil bin çift göze bedel! Çek içeri tayı, dedi...”[URL: Кемал: Üç 

Anadolu Efsanesi: 38]–(„...Не мога да повярвам, не мога да повярвам.  Добре, че загубих 

очите си.  Дори да са съм загубил очите си сивото конче стана мое. Сивото конче не 

струва  един чифт очи, а хиляда очи! Дръпни коня вътре, каза...”). 

Приведените семантични връзки доказват, че името на Кьороглу има 

полисемантичен  смисъл: 

1. Кör/Gor/- сляп, този който не вижда или е този, който не иска да бъде  видян. 

2. Кьор+оглу – сина на слепия, а слепия баща няма нужда от очи за да вижда 

истината, той вижда чрез своя сив морски кон, чрез сетивата си и чрез своя смел 

син Кьороглу. 

3. Рушен Али- символ на мъдростта и познанието - рационален вариант на бога на 

слепотата Алъ Хан. 

4. Ruşen – Светлина/Kor- жар/огън– син/дете на светлината, на огъня - свещена 

сила, идваща от небесната божествена сила. 

5. Yeraltı-Toprak, Dağa: подземие – земя /планина –син/дете на тъмнината, 

метафорично на смъртта, а също и син на планината. 

6. В амбивалентостта на неговото име Светлина/заченат от светлината и 

Слепота/тъмнината (на баща му) прозира същността на неговия митичен образ 

– той е едновременно син на злото и доброто –  тъмнината и светлината. 

На базата на изложения материал може да бъде направен извод за 

синкретичността на образа на митичния герой Кьороглу, както и за 

полисемантичността на неговото име, съчетало в себе си представите на тюрките за 

доброто и злото, претворени в метафоричните образи на светлината и тъмнината, както 

и слепотата като „висше“  виждане. 
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