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“Koroğlu" dastanının araşdınlmasında və nəşri işində Hamid Araslının xüsusi xid- 
m ətbri olmuşdıır. Lakin bu işo ilk imza atanlar rus və Avropa tadqiqatçıları olmuşlar. 
Oliağa Caforov y a /ır  ki, ‘*XIX osrin ovvəllərindən başlavaraq «Koroglıı» cposıı dünya 
folklorşünaslığmın diqqət mərko/ində olmuşdur. Bu iş bilavasitə rııs va \vropa mət- 
buatının köməyi ilə həyata keçirilmişdir.

Hcç kasə sirr deyildir ki. dastanınm toplanaraq yazıya ahnm ast, tərtib, tərcümə vn 
nəşr edilməsinin əhatə etdiyi dövr iki əsrdən arlıq bir zanıan kəsiyiııi ahatə cdir. XIX- 
XX osrlərdo görülmüş nəhəng işin gözdən keçirilməsi göslorir ki. sözügedən ədobi 
abidənin ayn-ayn dctal vo fraqm entbri h ə b  XIX əsrin 30-cu ilbrindon etibarən dorc 
cdilınəyD başlamış və naticəda ortaya zəngin material qoyulmuşdur. Bir çox türk vo 
onlarla qonşuluqda yaşayan qeyri-türk xalqlar arasmda yayğm olan və sevilən dasta- 
nın ən mükəmməl variantlan Azərbaycandan toplanmışdır. (1 ,4 ). Elə bu səbobdən do 
əksor tadqiqatçılar “ KoroğlıT dastanınm genezisinin bilavasitə Qafqaz, daha dəqiq 
dcsək. Quzey Azərbaycan odobi mühiti ilə bağlı olduğunu süybm işbr. Məsolən, M. 
Vniizacb həmin dastam sırf “Zaqafqaziya (Ön Qafqaz) tatarlarmın (türkbrinin) təfək- 
kür və təxoyyülttnün məhsulu” hesab edir, Kornglıınu da “q u ld u r’ (razboynik) adlan- 
dıraraq yazırdı: “Zaqafqaziya tatarları” özbriniıı yaratdıqları “K oroğlu ' nəğməbrini 
“balalaykamn” (sazın) müşayioti ib  çox şövqlə ifa ed irb r” (12, 112).

Koroğluşünaslıqda belə bir fıkir hakimdir ki, “K.oroğlu” cposıınun ilk dafo clmo 
nıəlum olması vaxtilə “Erməni vilayoti”nin gəlirbri vo hökuməı m ülkbri idarosi nin 
rəisi vəzifəsindoçalışmış (5, 82) 1. Şopcnin fəaliyyəti nnlicəsindo mtimkün olmuşdur" 
(4). Onun Güney Azorbaycandan topladığı, daha dəqiq desək, Aşıq Öməriıı dilindən 
qeydo aldıgı epizod dastanın ən ınaraqlı varianılarından hcsab edilir (9, 12-25.). Hə- 
min variant 1840-cı ildə "Mayak" jurnalında İ. Şopenin qcydbri Ib  v*ap olunmuşdur. 
“Mətıı iki qoldaıı ibarətdir: “Alı kişi’* və "Ibm zənin  Qıratı aparması (4). Mətnin 
məzmunu belədir: “Nəlıayat, igid qoçağın səfərbrinin sorağı konkyerə (xotkara) ge-
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dib yatır və onun qəzəbinə sabəb olur. Konkyer əm r vcrir ki. Korogluııun ya ölüsünü, 
ya da dirisini tapıb gntirmok la/ım dır. Qərar beta olur, Koroğlunun atını oğurlamaq 
lazımdır. Xotkar tərəfindən buna gör.^ böyük ənam  vəd olunur. X otkann adam t Çənli- 
belə golir və atı oğurlavıb aparır. K oroglu əlinda agac, çivnində s a /  səyyah kimi os- 
m anltlann torpağına yollanır. O , aşıqlığı ilə cam aatı hcyran qoyur. Söhbət atdan ge- 
dəndə Koroğlu sultana deyir ki. mən sizin mchtərləri öyrədə bilərəm . Bcləliklə, Ko
roglu v'ox ustalıqla ham ısını aldadır, aiın yanına gəlir. Qırat onu tanıyır. Koroğlu aun 
Ustflnə aşınlandan sonra deyir ki, “Sultan, ınən K oroğluyam ”. Oradan Çonlibelə yol 
alır. Koroğlunun şöhrəti daha da artır. varlılar, ağalar onun əlindən zara gəlirtar. Qor- 
xuya düşən ağalar m in cün? firıldağa əl atır. Koroğlu ilə hətta öz doğm a qızlarm ın hə- 
yatı bahasına qohum  olm ağı, ondan am an ditamovi öztarinə xoşb.*>xtlik sayırlar. Hər 
tərəfdən Çənlibelə hədiyyələrta elçilər gəlir. qızıl. daş-qaş hcsabına əm in-am anlıq vo 
m üdatiə nldo edirlər. Betalikta. Koroglu bö> ük bir ölkəyə sahib olm uşdu" (4, 57).

Amma fakt budur ki. bu, “ KorogIu*‘nun ilk nəşri hesab edita biim əz. Çünki clm 
aləminə ondan əvvəlki tarixdə gerçəkləşdirilm iş daha bir naşr m əlum dur. Sühbət on 
dan 10 il öncə T iflisdə dərc olunan variantdan gcdir (14). Ə liaga C əfərov yazır ki. 
“ Koroglu” haqqında bıı ilk m ətbu yazı 1830-cu ita təsadOf cdir. “Тифлисские ведо
мости*’ qəzetinin 68-ci savında (23 avqust) iso nam əlum m üəllifın «Деревня Огруд- 
жа: замок разбойника Урушана Кер-оглы, его история» məqatasi çap olunm uşdur. 
M əqalədə K oroğlu qalasından və dastanın bir qolundan bohs edilir. Rus ınətbuatında 
dastana dair ilk m əlum at 1. Şopenə m əxsusdur” (4, 76).

M araqhdır ki. Homid Araslı özünün *‘XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tari- 
x ı '  kitabının “Koroğlu** eposunun öyrənilm ə tarixi" bölQmündə “Тифлисские ведо
мости" qəzetinin 68-ci sayında (14) isə naməlum mQəllifın «Деревня Огруджа: за
мок разбойника У руш ана Кер-оглы, его история» m əqatasinə istinad etsə də, İ. 
Şopen haqqtnda bircə kəlm ə do söz avmır. Alim yazır ki. “ İlk əvvəl aşıqlarm  hafızə- 
sində yaşayan bu dastanın ayn-ayn  nəğm ələri şeir. sənət m araqltlannın  xüsusi kitab 
şəklində düzəltdikləri cünglərdo qeyd cdildi. Biz XVII, XVIII və XIX əsrlərdə 
AzərbaycanJa yazılan bir ыга alyazm alarda Koroğlunun ayn-ayn  qoşm alan , xüstısən 
qəhram anhq və m nhəbbətə həsr edilm iş nəğm ələrinə rast gəlirik" (3, 33).

l.Şopenin fbaliyyətindən sözaçan  fsrafil Abbasov qeyd edir ki. “ toplayıcm ın qeyd- 
tarindən bəlli o!ur ki, ifaçı-aşıq çunqurun müşayiəti ita Koroglunun əfsanəvi qəhrə- 
ınanlığını torənnüm etm iş və onun şücaoti banxlə həyəcanlı ııəğm ələr oxum uşdur. La- 
kin İ.Şopen toplanıış olduğu bu m ətni” bir crm əm nin tərcQməsindən sonra yazıya kö- 
çürmiişdür. M ahz bu səbəbdən də o, mövcud m ətnin dəqiq olm ayacağını c tira f etmiş- 
dir” (1, 5). M araqlıdır ki, lıəmin nıətnin bir erm əninin rus dilinə tərcüm əsindan sonra 
yazıya köyürülmosi sabobindən qüsurlu olduğunu İ. A bbasovdan daha öncə V. M. Jir- 
munski və X. T. Zərifov (16, 23-24), daha sonra isə М. II. Təhm asib (10, 11-12) do 
qeyd etm işlər. Ə slində heç İ. Şopenin Özü də bunu gizlətm irdi və hətta bunu e tira fd a  
etm işdir (9; 6, 348).

Israfil Abbasov daha sonra yazır: “ I.Şopcn variantının m əzm un çalarları, bunıda 
cərəyan edən hadisə və  əhvalatiarın inkişaf dinamikası beta bir qənaət doğurur ki, 
anışdm cıiarm  göstonniş olduqları bir çox qüsurlara baxm ayaraq bu toplanıa-təbdil i>i 
*'Koroğlu*‘nıın süjet xəttinin əsas diiylln nöqtələrini qoruya bilm işdir. Diqqatalayiq
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cəhət iso onda öziinü göstərm işdir ki, İ. Şopcıı dastan qəhrəmamnın mənşəyini bilava- 
siiə lürk ab m i ib  bağlamışdır. Bıı isə eposun genezisi baxımından xıisusi dəyərə ma- 
lik təşəbbüs kimi qiym nrbndirilmnlidir" (1 ,5).

“Koroğlu” dastanının toplanması, tədqiqi və nəşri tarixindən söz açarkən, Alek
sandr Xodzkonun da xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır. Şopendan iki il sonra “dasta- 
nı bütövlükdə azərbaycanlı Aşıq Sadıgın ifasındun yazıya alaraq onu 1842-ei ildə 
Londonda "Spcsimens o f popular poetry o f  Persia as found in the adventures and im
provisations o f KujToghlu" kitabında çap" ctdirən A. Xodzkonun sayəsində, "Korog- 
lu" dastani Avropada taninmaq və geniş yayılmaq imkanı əldo eım işdir (2). Sonrakı 
ilbrdo həmin kitab S.Penn torəfındon rus dilino tərcümə edilmiş, öneə "Kavkaz" qa- 
zelində, daha sonra isə ayriea kitab şəklində ııoşr edilmişdir (19; 208).

Kitab aşağıdakı bölm əbrdon ibarntdir: **1. ö n  söz; 2. "Kor oğlu" dastanına giriş; 3. 
Koroğlu igidükləri və improvizasiyalan (yəni aşıq şeyrbri); 4. Həştərxan tatarlarımn 
xalq m ahnılan; 5. Üv kalmık malmısı; 6. Tiirkmən m ahnılan; 7. Iran türkbrinin 
(azərbaycanlılann) mahnıları; 8. Iran mahnılan; 9. G ilanlılann mahnıları; 10. Rudbar 
dağlılannın m ahnılan; 11. Taltş mahnılan; 12. M azandaran m ahnılan; 13. Mətn nii- 
m unəbri; 14. Antoni Kontskiııin fortepiano arxasında aranjimamnda 9 Azərbaycan 
mahnısı. Sonuncu bölməyə ııotlar olavə olunub" (7).

Bu nəşr O. Volfun 1843-eü ildə işıq üzü göron alman ııəşri (ivün əsas rolunu oyııa- 
mış, “ 1853-cü ildə*’ iso “Jorj Sand və A dolf Brelyenin tərcüməsində fransız oxucula- 
rına da çatdırılmışdır" (1 ,5 ).

İ. Şopeıı barədo heç bir nmlumat verməyən Həmid Araslı A. Xodzkonu da sadəcə 
bir cümlə ilə xatırlatmışdır: “ XIX əsrin 40-cı ilbrindo A. Xodzko adlı bir nəfər Cənu- 
bi Azərbaycan aştqlarından topiadığı dastam yazıya köçürüb, 1892-ci ildə ingilis di- 
lindo nə$r etdirmişdir. Bu əsər 1856-eı ildo S. Penn tərəfindən rus dilinə tərcümə olu
nub Tiflisdə çıxan “Kavkaz” qəzetinin 21. 24, 26, 27, 30, 34, 36.42-ei nömrələrində 
“Ker-oqlu vostoçnıy poet-nayezdnik” sərlövhəsilə çap olunm uşdur” (3, 34).

Dastanın rus dilinə torcümə vo çapıııdan danışarkən, bu i^dn əvəzsiz xidm otbri ol- 
muş S. S. Pennin adım xüsusi çəkmək laztmdır (19). O, kıtaba yazdığı ön sözdo gös- 
tərmişdir ki, “Korogluya moxsus improvizasiyalar Qafqazın yerli xalq nəğməkarlan, 
diyar-diyar gəzən el aşıqlannın ifasıııda tez-tez səsbndirilm əkdədir. Kitabda təqdim 
cdilən improvizasiyalar məşhur şərqşünas alim Aleksandr Xodzkonun Şərqdə keyirdi- 
yi 13 il müddntindo “pers ‘ vo türk dilindo dərlədiyi vo hər biri roüxtəlif dövrlərə aid 
olan yerli rəvayətlərdir’* (18).

S. S. Penn yazmışdır: "Kitabm ingilis dilindən tarcümosi Titlisdə çıxaıı "Kavkaz” 
qəzetinin oxuculannı özü-özlüyündə oxşarsız bir osorlə tanış etmr*k istəyindən irəli 
gəlir. Bu yöndə mənim boyük maragım onunla bağltdır ki, Koroğlunun improvizasi- 
yaları yerli Qafqaz sazandarlannın (yaxud sazandobrin in j-ekbn-eb  gəzən mügənııi- 
b rin  dilindən dUşmədiyi halda, bu güm dok bütövlükcb toplanm anuş vn rus dilində 
çap olunmamışdır. Istisna kimi bir ncçə cılız hekayətəoxşar parçalan gösurm nk olar 
ki, burada Şərq orijinallıgı, xalq dili və rııhu saxlanılmayıb, itirilmişdir" (18).

İsrafıl Abbasovun fıkrineə, S. S. Penn “Koroğlu" eposu ib  yaxıııdan tanış idi. O, 
1 iflis ədobi mühiti üçün adi hal sayılan aşıq-söz m əclisbrinin iştirakvısı olm uş, bura-
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da xalq qəhrəm anının şənina qoşıılmuş dastan və nəğm ələrə dn fələrb  qulaq asmışdı 
( 1, 6 ).

P. Əfəndiyev və M. Sadıqov A. Xodzko nəşrinin rus dilinə tərcümə və çapındar 
söz açaraq yazırlar ki. “bundan sonra dastanın bir sıra qol, epizod və nəğm abri avn- 
ayn peşə sahibləri tərəfindən toplanaraq mQxtəlif m.Mbııal səhil'ələrindo dərc cdiliüiş. 
həmin peşə sah ibbri içərisində müəllim. tələbə, ctnoqraf. şərqşünas və başqaian da 
olm uşlar (6; 19; 3. 5).

M araqhdır ki. S. Pcnn nəşriıubn sonra "Koroğlu" gürcü dilinə çcvribrək  3 dəfə 
çap edilmiş, daha sonra S. Dicli oııu daha iki dəfə nəşr etd innişdir (17: 11, 56-61). Bir 
sözb , S. Pennin nəşri gürcü tədqiqatçılanna btfyük takan vermiş, S. Diclinin ardınca 
David Givişnili dastanı 1887. 1891. 1911 vo 1912-ci illr»rdo 4 kitab şəktində dərc ei- 
dirm işdir (3. 7).

Əslində, gUrcikbr “K o ro g h r ilo bundan daha əvvəl dn tanış id ib r. Çünki tıəmin 
dövrdə Azorbaycan lürkcəsində qoşub yaradan çoxlu gürcü aşıgı fəalivyət göstərirdi 
(13, 11-12). M asəbn , X ristofor Cəlalov bu mövzuya S. Pcnndən daha əvvəl m üracbt 
etmişdi (15).

Hnmid Araslı Azərbaycanda “KoroğlıT dastanının əsaslı sıırətdə toplanması. işlon- 
məsi və nəşri işinin əsasən sovct dövründə, yəni XX əsrdə başladıgmı qeyd cdərək. 
bu işdə E lın b r Akadcmiyasının Nizami adına Ədobiyyai və l)il lnstitutunun rolunıı 
xüsusi diqqətə çatd ınr vo yazır ki, ilk dəfə dastan Hümmət Əlizadə tərəfindən kilab 
şakliıub çap edilmişdir. O. 1949-cu ildo tnstitutun əməkdaşı М. H. Təhm asibin bu sa* 
hədə gördüyü işi xüsusi qcyd cdir (3, 34).

lb m id  Araslınııı özü iso ilk dəfə “Koroglu" barədə fık irbrin i sistemli şəkildo özü- 
niln “XV1I-XVIII Dsr Azərbaycan ədabiyyatı tarixi'* kitabında dərc etdirmişdir. Bura- 
da alim tnkcə dastanm  öyrənilm ə tarixindən söz açmaqla, qurııluşu və qısa məzmunu 
haqqında ümumi m əlum at verm əkb  yctinməmiş, Koroğlunun özünə və silalı yoldaş- 
ianna, Aşıq Ciinuna, dastandakı qadın surətlərinə, e b c ə  do dQşmən tip b rin ə  avrı-ayrı- 
lıqda toxunaraq. onlan  tohli! sQzgəcindən kcçirmişdir.

Qara Namazov yazır ki, “KoroğlıT dastanının həm Azərbaycan vcrsiyası, həm də 
dastanın başqa xalqlarda yayılm ış vcrsiya vo variantlan elmi şəkildə araşdırılıb tədqiq 
olunmuşdur. Azərbaycan folklorşünaslığında Həmid Arash, М. H. Təhm asib və M. 
Seyidov dasıanın qavnaqları, yaranması və öyrənilməsi məsəlosini həm tarixi istiqa- 
raətdə, hnm də ideya-səııətkarlıq baxımından ardıcıl iz b m işb r. Bu m iləllifbr, xüsusi- 
b ,  XVI-XVH əsrb rd ?  Yaxın Şərqdə baş verən siyasi m übarizələri.., bunun nr>ticasin- 
də yaranan kəndli üsyanlarını, bu üsyanlann “Koroglu” dastanının nüvəsini taşkil et- 
məsini zəngin m ənbnbr və m axəzbr osasmda todqiq etm işlər” (8, 224).

Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar arasında, əlbottə. ilkin və əhəm iyyətli olması 
baxımından Homid Araslının araşdırm alan diqqətalayiqdir. A lim in lıəmin todqiqatları 
zəngin folklorumuzun araşdınlm ası istiqamotində görtibn  işb rə  bir təkan vermiş, 
özündən sonrakı m ərhələdə aparılan tədqiqatlan ideya, m əzm un baxımından daha da 
zonginbşdirm işdir.
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Резю ме

Имеются особыс заслуги Гамнда Араслы в исследовании и издании эпоса 
«Кероглы». О н. впервые, систематически издал свои мысли об шосе «Кероглы» 
в своей книге пол названием «История азербайджанской литературы XVII- 
XVIII вв.». Гамил Араслы последовательно наблюдал за вопросом источников, 
создания и изучения эпоса «Кероглы» как в историческом направлении, гак и с 
мастерской точки зрения. Ученый не стал довольствоваться только сведением 
об истории изучения, представлением общей информации о структуре и крат
ком содержании эпоса, провел анализ самого Кероглы и его соратников. Лш ыга 
Джюыуна, женских образов эпоса, а также вражеских типов, коснувшись их по 
отдельности.

T he epos “ K orog lu” in th e  scientific heritage  o f th e  academ ician  IJainid
A rasli

Summary

In the investigation ami publication o f  the epos “ Koroglu" Hamid A rasli’s services 
were very special. For the first tim e he published his thoughts about the epos 
“ Koroglu" system atically in his book “The history o f  the I7ö’-18,h centuries o f  
Azerbaijan literature” . Hamid Arasli investigated problem o f  the sources, formation 
and studying o f  the epos ‘‘Koroglu” both in historical direction and in idea-mastership 
form consistently. The scientist not only wrote about the investigation history, struc
ture and the short content o f  the epos, but also he wrote about Koroglu and his com- 
panion-in-arms, Ashug Junun, the women and the enem y characters in the epos and 
they were analyzed in details.

Эпос «Кероглы» н научном наследии Гам ила Араслы
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