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XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında şah obrazının necə əks olunması 

problemi ortaya qoyulur. Burada hər iki xalqm nağıllannda şah obrazmın təqdimatındakı 
oxşar və fərqli xüsusiyyətlərə xüsusi nəzər salınır. Təhlilin bütövlüyünü təmin ctmək 
məqsədi ilə müəllif Azərbaycan və qaraqalpaq xalq nağıllannda hökmdar obrazmm daha 
relyefli təsvirini incələməyə çalışır. Hər iki xalqm həm sehrli, həm də tarixi və məişət 
nağılları problemi araşdırmaq üçün tədqiqatçıya kifayət qədər materiallar verir.
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THE IMAGE OF SHAKH IN AZERBAIJANI AND KARAKALPAK TALES
SUMMARY

In the article is investigated the problem of reflection of personal images in Azer
baijani karakalpak tales. In both tales a great attention is paid to common pecularities of 
images of Rulers. For the full analyse the author points out in Azerbaijani and karakaloak 
tales the image of Rulers of thise nations. In such tales as magical, historical and tev- 
eryday mode of life in a significant quantity gives a great fruitful material for investiga
tion.

Key words: Azerbaijan, karakalpak, a tale, Shakh, image, chavacter, justified, unjusty, 
social conditions

ОБРАЗ ШАХА В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ И КАРАКАЛПАКСКИХ
СКАЗКАХ
РЕЗЮМЕ

В статье изучается проблема отражения образа шаха в азербайджанских и кара
калпакских сказках. Обращается внимание на общие и отличительные особенно
сти представления образа правителя в обеих сказках. Для полноты анализа автор 
указывает на азербайджанские и каракалпакские сказки, которые более рельефно 
изображают образ правителей. Таких сказок как волшебных, так и исторических и 
бытовых у обоих народов в значительном количестве, что дает благодатный мате
риал исследователю.

Ключевые слова: Азербайджан, каракалпак, сказка, хан, шах, правитель, 
образ, справедливый, несправедливый, социальные условия

Məsələnin qoyuluşu. Azərbaycan nağıllarında xan, şah və hökmdar 
obrazı tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif rakurslardan təhllillərə cəlb edil- 
mişdir. Lakin problem hələ də sona qədər təhlilini tapmamışdır.

İşin məqsədi. Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarmda xan, şah və hökm- 
dar obrazınm necə təqdim olunduğu, onların hər iki xalqm nağıllarında mü- 
qayisəli şəkildə təhlil edilməsi məqalənin başlıca məqsədi kimi çıxış edir.
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“Türk epik ənənəsinin mətn reallaşması faktı kimi “nağıl” xalq yara- 
dıcılığının, özünüifadənin və dünyanı əski düşüncə kanonlarında dərket- 
mənin spesifık janrlarmdan biri olaraq ilk növbədə şüurun gerçəkliyə mü- 
nasibətini folklor qanunauyğunluqları çərçivəsində semantik strukturunu 
təqdim edir” (8, 3).

Azərbaycan və qaraqalpaq türklərinin sosial həyatında və mənəvi- 
məişətində nağıllar lap qədim zamanlardan yer almaqdadır. Tarixi etibarı 
ilə o, bineyi-dövrdən tutmuş yaxın keçmişə qədər olan bir zaman kəsiyi- 
ni əhatə edir. Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında bəylərin, xanların, 
hökmdarların və şahlarm obrazına daha tez-tez rast gəlmək olur. Bitib- 
tükənməz məziyyətlərinə görə də nağıllar oxucu marağını heç vaxt yor- 
mur, etik-estetik, bodii-mifık, elmi-fəlsəfi informativliyi ilə yaşından, təh- 
silindən, dünyaduyumundan asılı olmayaraq, hamının zövqünü öz sirli- 
sehrli macəralarıyla oxşayır” (6, 5). Azərbaycanda və Qaraqalpaqstanda 
digər türk xalqlarında olduğu kimi müxtəlif tipli nağıllar geniş yayılmış- 
dır. Belə nağılların başlıca əlamətləri onların daha çox ictimai-sosial mü- 
hitlə, real həyat və xalqın mübarizəsi tarixi ilə bağlılığıdır. Məsələn, məi- 
şət nağıllarında xalqın həyatda rastlaşdığı bəylər, xanlar, hökmdarlar və 
şahlar digər sadə adamlarla yanaşı daha çox yer tutur.

Tarixi nağıllarda bəy, xan, hökmdar və şah obrazına yetərincə rast gə- 
linir. Bu tipli nağıllar əsasən belə şəxsiyyətlərin həyatı və fəaliyyəti ilə 
bağlı olmaqla, həm də xalq kütlələrinin hökmdarlara münasibətini əks et- 
dirmişdir. Elə buna görə də belə nağılların hökmdarların, şahlarm davra- 
nış vs fəaliyyətini, xalqın onlara qarşı münasibətini оугэпшэк baxımm- 
dan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Folklorşünas prof. P.Əfəndiyev haqlı ola
raq yazır ki, tarixi hadisələrlə bağlı yaranan nağıllarda Dara, İsgəndər, 
Ənuşirəvan, ən çox isə Şah Abbasın adları çəkilir (8, 183). Yeri gəlmişkən 
qeyd edək ki, şahlarla, ələl-xüsus Şah Abbasla bağlı nağıllara (“Şah Ab
bas və oğrular”; “Şah Abbas və üçbacı” (s.233-235); “Şah Abbasla pinə- 
çi” (s.235-236); “Şah Abbasla bostançı” (s.236-242); “Şah Abbasla soy- 
ğunçular” (s.243-245); “Allahdan istəyən Şah Abbas” (s.251-252); “Nu- 
şirəvan padşah” (s.245); “Hucurəvan padşah” (s.254-257) və digər “Qa- 
rabağ: folklor da bir tarixdir” kitabında da geniş yer verilmişdir (12).

Türk qəhrəmanlıq eposu kimi Azərbaycan və qaraqalpaq türklərinin 
nağıllarınm törəməsi də peşəkar nağılçılığın inkişafı ilə bağlı olmuşdur. 
Nağılçılar dastançılıqda bir sıra ənənəvi süjetlərin epikləşməkdə iştirak 
etdikləri kimi, ümumilikdə epik üslubun inkişafını özündən sonrakı mər- 
həbdə aşıqlarla birgə irəliyə aparan improvizatorçu, peşəkar ifaçılar ol- 
muşlar. Yəqin xəlifələrin, padşahların, şahzadələrin başına gəbn əhvalat- 
ların nağıl süjetbrinə daxil olması da e b  bununla bağlı olmuşdur. Folk- 
lorşünaslar nağıllarda şah obrazmın arxetipini “Min bir gecə” süjetbri ilə



bağlamağa çox meyillidirlər və hesab edirik ki, belə yanaşma daha məq- 
sədəuyğundur. Bu günə qədər Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarmın ge- 
netik qaynaqları və bu tipli nağılların təkamülü ilə bağlı bir sıra tədqiqat- 
lar aparılsa da, onun bütün konturlarını bu günə qədər dürüst müəyyənləş- 
dirmək də sona qədər mümkün olmamışdır. Buna görə də “Padşah və şah- 
ların nağıl sistemindəki yeri hələ öyrənilmədiyi kimi, bəzən eyni zaman- 
da onun ictimai həyatda və cəmiyyətdə oynadığı tarixi funksiyalar da təh- 
rif edilmiş, doğru-dürüst verilməmişdir. Məsələn, müxtəlif rəvayət, əfsa- 
nə, nağıl və konkret sənədli materiallara söykənib “Şah Abbas” roman- 
xronikasmda Şah Abbasın olduqca müsbət hökmdar olması bədii şəkildə 
səciyyələndirilmişdir” (5). Elə buna görə də bəzən nəzərə çarpan birtərəfli 
mülahizələr -  şahın axmaq, səfeh, ağılsız və s. qeyri-əxlaqi obraz kimi sə- 
ciyyələndirilməsi əslində həqiqətdən uzaqdır” ( 1, s.54).

Azərbaycan nağılçılıq epik ənənəsində şahlar və hökmdarlarla bağlı 
“Daşdəmirin nağılı”, “Üç bacı”, “Saleh və Valeh”, “Baftaçı Şah Abbas”, 
“Şah Abbasın bağbanlara vergi qoyması və geri götürməsi”, “Şah Abbasın 
doğulması”, “Ağıl yaşda deyil, başdadır”, “Padşahla pinəçi”, “Məlik 
Cümşüd”, “Cəlayi-vətən”, “Şəms və Qəmər”, “İbrahim”, “Cantiq”, “Xan 
və vəzir”, “Xanm taxtı”, “Xanm xasiyyəti”, “Xan və Süleyman”, “Xan və 
Isgəndər”, “Pinəçi”, “Padşah və dəmirçi”, “Ağıllı uşaq”, “Səmərqənd 
padşahının qızı”, “Şahla qız”, “Padşahla qoca”, “Loğman”, “Pinəçi Mu- 
radla şah”, “Usta Abdulla”, “Bağbanla padşah”, “Şahzadə və şah”, “Məlik 
Camal şahın nağılı”, “Şahzadə və Məleykə xatun”, “Yadigar”, “Şahzado 
və Mütalib”, “Zülal şahın vəziri”, “Süleyman şah və qarışqa”, “Reyhan 
xanımın nağılı”, “Tumar pəhləvan”, “Şah və qız” (3; 4) və s. nağılların 
adlarmı çəkmək olarsa, qaraqalpaqlarda “Gülziba”, “Cadugər”, “Ögey 
ana”, “Tıym”, “Varlı oğlu-kasıb oğlu”, “Xanı balığı”, “Keçəl”, “Milçəklər 
şahı”, “Yüz dəfə dalbadal yalan danışan çoban”, “İri xanı balığı”, “Taxta 
at”, “İtəatkar oğul”, “Dörd Abdulla”, “Ağıllı çoban”, “Bilici”, “Ədalətli 
adamın işini Allah da avand edir”, “Məsləhət”, “Eldar Kosanın hiyləgər- 
liyi”, “Ağıllı qadın”, “Güldursun”, “Özgənin malına göz dikən özünün- 
kündən də olar”, “Ziba və Zeynəb”, “Qızıl quş”, “Sonbeşik Həsən”, “Qız 
xanı necə aldatdı”, “Bəyi və xanı aldadan çoban”( l l )  və s. nağıllar qeyd 
edilməlidir.

Ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan, qaraqalpaq, türk, Şərq, həm də dün- 
ya nağılçılığında şah, çar və vəzir obrazları bir qayda olaraq aparıcı yer 
tutmuş və nağıllar yazılı ədəbiyyat nümunələrinin süjet xəttinə qoyulduğu 
və epik ədəbi janrın inkişafına da güclü təsir göstərmişdir . Məsələn, Ni- 
gar Isgəndərova “Amerika novellası və Şərq” monoqrafıyasında bu tipli 
nağıllardan bir neçəsinin admı çəkməklə, onların Amerikada novella jan- 
rının inkişafma kifayət qədər təsir göstərdiyini vurğulayır. Nümunə kimi



müəllif “Min bir gecə” nağıllarınm tərkibindən differensiasiya olunmuş 
“Örmr ibn ən-Nüman haqqında nağıl”, “Əcib və Qərib haqqında nağıl”, 
“Şahzadə və yeddi vəzir haqqında nağıF’lann adlarını çəkir və bu nağıl- 
ların Amerikan yazıçıları V.Irvinq və Edqar Po yaradıcılığına песэ təsir 
etdiyini konkret nümunələr əsasında təsdiqləyir ( 9, 173-194).

Bu tipli nağıllar, bir tərəfdən, həyat hadisələrini əks etdirmək baxımın- 
dan həqiqətə uyğundursa, digər tərəfdən, onlar üçün real məntiq yalnız si- 
tuasiyanm müəyyənləşdirilməsi üçün zəruridir. Və bir də onlardan kənar- 
da süjetin gedişi, əsasən onun həlledici, yekunlaşdırıcı məqamlarında va- 
cibdir. Süjetin gedişi, bilindiyi kimi, xalqın mənəvi-etik təfəkkürü ilə bağ- 
lıdır; bunun əksinə, həyatda olan hər nə varsa, həqiqət etikasınm təntənə- 
si, həyat varlığmdan istifadəni öz əməli xidmətinə görə əldə edə bilən eti- 
ka qalib gəlməlidir. Bununla bağlı rus folklorşünasları V.P.Anikin və 
J.Q.Kruqlov yazırlar: “Çar nə simurq quşunu, пэ Vasilisa -  şahzadəni, пэ 
də onun nəyi varsa əldə edə bilmədi -  çünki bunların heç biri ona qismət 
olmamalıdır. Despot çar haqqmda nağılda söylənilir ki, çarı dəfn edib 
onun yerinə atıcı -  gənci seçirlər; o, Vasilisa -  şahzadə ilə evlənib uzun 
illər ərzində onunla sevgi və məmnunluq içində yaşayırlar” (2, 184-185).

Bu istiqamətdə təhlillərimizi konkret nümunələr əsasında davam etdi- 
гэк. Məsələn, Qaraqalpaqlarm “Ədalətli adamm işini Allah da avand edir” 
nağılmın süjeti aşağıdakından ibarətdir. Ədalətsizlikdən xoşu gəlməyən 
bir qoca üç oğlunu əldən düşdüyü vaxt yamna çağırıb ömrünün sonunda 
onlara пэ verməyi, nə miras qoymağı dedikdə böyük oğula ondan mal-qa- 
ra, ortancıla bağ-bağça, эп sonbeşiyə isə qalan var-dövlət qismət olur. Iki 
böyük oğullar atanın verdiyini və öz qazandıqlarını qumara qoyur, hətta 
dəfələrlə kiçik qardaşın malına göz dikir , onu alçaltmağa can atırlar. Ki- 
çik oğul qardaşların əlindən şəhərbəşəhər qaçır, nəhayət gəlib bir şəhərə 
çıxır. Sonuncu dəfə başqa yad bir şəhərə gəldikdə camaatın şəhər mey- 
danında xan seçməklə bağlı xoşbəxtlik quşu uçurduqlarını görür. Kiçik 
qardaş meydana girən tək quş gəlib onun başına qonur və o, taxt-taca sa
hib olur (11,137-138). Bu nağılda yüksək təfəkkür sahibli insanların ağıl- 
lı sayəsində песэ böyük uğurlar qazanması əksini tapır. M əsəbn, ağılm 
gücü nəticəsində müvəffəqiyyət qazana bilmiş “Ağıl yaşda deyil, başda- 
dır” Azərbaycan nağılında Fəyyaz və onun atasmın fərdi-şəxsi keyfiyyət- 
b ri əksini tapır. Şah Fəyyaza gecə vaxtı evdən çıxıb getməməsini məslə- 
hət görür. Buna görə Fəyyazı evə birgə yola salmaq məsbhət görülür. On- 
larm evinə çatanda evdə kişinin gecə vaxtı пэ üçün xəritəyə baxdığını gö- 
rür və bunu nə üçün etdiyini soruşurlar. О da cavab verir ki, mən, düşmən 
qoşunları ölkəyə qəflətən hücum etsəbr, onların “yolunu песэ kəsmək 
üzərində düşürəm” -  deyir. Şah ona sən qoşun başçısı deyirsənsə, пэ üçün 
beb  şeyb rb  məşğul olduğunu bir də soruşur. Kişi bunun nə vaxtsa lazım



ola biləcəyini deyir. Şah kişinin tədbirli adam olduğunu görüb, onu özünə 
vəzir edir (3, 218-219).

Göründüyü kimi, nümunə gətirdiyimiz qaraqalpaq nağılında ağlının 
gücünə söykənən oğlan özgə vilayətdə xan rütbəsinə yüksəlirsə, Azərbay- 
can nağılmda şah ağıllı, tədbirli kişini özünə vəzir edir. Deməli, Azərbay- 
can və qaraqalpaq nağıllarında əksər hallarda xanın, hökmdarın, şahın 
ağılsız, səfeh olduğu heç də sübuta yetirilmir. Bu fikrimizə dəstək vermək 
məqsədi ilə yenə də qaraqalpaq sehrli nağıllarından biri -  “Cadugər”ə 
müraciət edək:

Nağılda xanın üç qızını эгэ verməsindən danışılır. Xan şəhərdə qızların 
эгэ getməsi üçün qırx gün bir üzünün üstündə bütün əhalinin onun qızları 
dayandığı qızıl qüllə qarşısından keçməyi əmr edir. Otuzuncu gün böyük 
və ortancıl qız qızıl qüllədən bəyəndikləri oğlana alma atıb nişanlılarım 
müəyyənləşdirdikləri halda, эп kiçik qız qırxıncı gün yetişənə qədər heç 
bir oğlana alma atmır. Xan qəzəblənir. Səbəbini öyrənmək istədikdə şəhə- 
rin bütün oğlanlarının qızd qüllə qarşısından keçmədiklərini öyrənir. Nə- 
hayət, qalan oğlanlar da qüllənin qarşısından keçməyə məcbur edilir, ki- 
çik qız bir çəlimsiz, diqqəti о qədər də cəlb etməyən oğlana alma atır. Xa- 
nın əvvəlki iki qızın seçimindən xoşu gəlsə də, kiçik qızın seçimi onu qa- 
ne etmir. Lakin qızlarm hamısına qırx gün qırx gecə toy edilir. Toydan 
sonra xan iki böyük qızlarına və kürəkənlərinə dəbdəbəli saray verib, on- 
ları yertaşdirsə də, kiçik qıza və onun ərinə köhnə daxma verir. Gün yeti- 
şir başqa ölkənin xanı bu ölkəyə qarşı müharibə elan edir. Güc tükənir, 
məğlubiyyət yaxınlaşır. Xan iki böyük kürəkənlərini orduya komandan 
təyin edir. Onların da məğlubiyyətə uğradığım gördükdə kiçik qızın əri 
sehrli atının yalından bir tük yandıran kimi at hazır olur. Oğlan onunla 
döyüşə girir və düşməni geri oturdur. Xan qazanılmış qələbə şərəfınə qırx 
gün, qır gecə şadyanalıq edir. Harnı eyş-işrət içində olur. Xan tanımadığı 
bu igidi mükafatlandırmaq istəyir. Oğlansa xanı öz yaşadığı yerə aparır və 
o, burada onun sonbeşik qızı ilə kiçik bir daxmada yaşadığını və bu oğla- 
nın məhz özünün kiçik kürəkəni olduğunu görür. Belə vəziyyəti görən 
xan pəjmürdə olur. Lakin kürəkəninin və qızmın şəninə yenidən qırx gün, 
qırx gecə məclis təşkil edir və xan bu igidi öz yerinə taxt-taca sahib edir 
(11, 20-27). Bu qaraqalpaq nağılmda da yenə də xamn həm özünün ağıl- 
lı, həm də taxt-tacı etibar etdiyi gəncin ağıllı olduğu göz özündə dayanır.

Qaraqalpaqların başqa bir “Gülziba” sehrli nağılında isə əksinə xanın 
ağıldan bəla, səfeh olduğu təsvir olunur. İlk növbədə burada xan qızı Gül- 
zibanın cəngavərliyindən və bacarığından, düşdüyü ekstremal vəziyyət- 
lərdən almaçıq, üzüaçıq çıxdığı diqqət mərkəzinə çəkilir. Yeri gəlmişkən 
qeyd edək ki, “Gülziba” nağılının ənənəvi süjeti nəinki qaraqalpaq, həm 
də digər türk və Şərq xalqlarının nağıl repertuarında yer almışdır. Gülziba



ataman-quldurlar tərəfindən oğurlanıb э1э keçirilsə də, canını qurtarır və 
öz taleyini Meytin adlı çobanla bağlayır. Başqa bir şəhərdə yaşayır, ömür 
sürürlər. Gülziba tədbirli və bacarıqlı olduğundan sehrli fəslər, təsəylər 
tikir, çoban da onları aparıb bazarda satır.

Digər xalqların nağıllarında olduğu kiırıi “Gülziba” nağılmda da çoxlu 
qadağalar, tabular vardır. Və bu qadağalar çoban Meytin tərəfindən dəfə- 
lərlə pozulur. Gülzibanın tikdiyi fəslərin sehrini оугэпшэк üçün bir tacir 
Meytindən fəs alıb, xana gətirir. Və xan çobanı yanına çağırıb, sehrli fəs- 
lərin kim tərəfindən və necə tikildiyini pyrənmək istəyir. Xan çobam cə- 
zalandırıb Gülzibaya sahib durmaq və bu sehri öyrənmək istəyir. Meytin 
Gülzibanın ona verdiyi Simurq quşunun bləyini qoltuğundan çıxarıb yan- 
dıran kimi Meytinin istəkləri hasil olur. Xan Meytindən nə tələb edirsə, o, 
onu Simurq quşunun lələyinin köməyi ilə həll edir. Sonuncu tapşırığı 
Meytinin necə yerinə yetirdiyini xan soruşduqda Meytin ona о dünyadan 
gəldiyini və ona о dünyadan ata-anasından hədiyyələr gətirdiyini söyləyir. 
Xan о dünyada ata-anasının vəziyyətinin necəliyini soruşduqda, Meytin 
onların fıravan yaşadıqlarından danışır. Xan о dünya -  cənnətlə maracjla- 
nır. Meytin ona cənnətə getməyin ən qısa yolunun tonqalın içindən keçdi- 
yini deyir. Beləliklə, xan öz vəziri və qohum-əqrabası ib  birlikdə tonqalın 
içinə atılırlar. Onlar tonqalda yanırlar. Qırx gün keçir xan qayıtmır. B eb 
olduqda camaat yığışıb şahlıq quşu uçurur. Quş Meytinin başına qonur və 
o, məmləkətin xanı elan olunur (11, 8-19).

Bu qaraqalpaq sehrli nağlının ideya istiqaməti heç də yalnız onlarda 
xalqı talayıb istismar edənbrin tənqidi yox, həm də xalq gözbntibrinin, 
fıkir və mülahizələrinin aydmlığı, sosial ədabt, xoşbəxt və əmin-amanlıq 
həyat şəraiti nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bu tipli süjetbrdə insanların 
istismardan azadlığı, ağıllı və zəhməti nəticəsində ədabtin təntənəsi də 
kifayət qədər əks etdirilməkdədir (10, 188).

Əlbəttə, “Gülziba” nağılında digər köklü m əsəbbrlə yanaşı, həm də 
yüngül komizrn elementbri də mövcuddur (Çoban Meytinin xanın cənnə- 
tə asan getmək yolunun tonqalın içindən keçdiyini və xanın da ona inan- 
dığını yada salaq -  Ş. М.). Bu tipli nağıllarda xanın səfehliyi, başdan xa- 
rablığı tənqid atəşinə tutulur. Xan Meytinə inanır və o, tonqalın içinə atı- 
lır, Meytin də tonqalı yandırır. Xan vəzir-vəkili, qohum-əqrəbası ib  yanıb 
küb  dönür. Bu nağılda bir sıra digər nağıllarda olduğu kimi xanların bir 
sıra iş, əşya və hadisələrin əsl səbəbini və əlaqələrini görə bilmədikbri 
göstərilir. Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarmın xeyli hissəsində adinirı 
“alogizmi” (yəni məntiqsizliyi) göstərilir ki, onlar da daxili yalanın, sosial 
həqiqətdən kənarlığın normal məntiqə uyğun olmadığı göstərilir. Adinin 
alogizmi nağıllarda həyatın şərti təsvirindən istifadə etmə priyomları ib  
açılır. Məişət nağılı gerçəkliyin dərin daxili sosial kökbrini aydınlığı ib



sübut edir. Qaraqalpaqların xanlara və şahlara həsr olunmuş bir sıra nağıl- 
larını həm də “adinin alogizmi” adlandırmaq olar. Qaraqalpaqların xanı, 
şahı mənfi planda təsvir etdikləri nağıllara biz “Yüz dəfə dalbadal yalan 
danışan çoban”, “Qız xanı necə aldatdr, “Dörd Abdulla”, “Ağıllı çoban”, 
“Bilici”, “Məsləhət” və . s. nümunə kimi göstərə bibrik.

Məsələn, “Qız xanı песэ aldatdı” nağılına nəzər salaq. Bir qız hamını 
aldadıb özünə xidmət etməyə məcbur edirmiş. Bu xəbər xana da çatır və 
o, qızın ağlını yoxlamaq istəyir. Xanın onunla görüşüb onu yoxlamaq 
mərammı qızın yaxın adamı qıza xəbər verir. Beləliklə, xan qızın yaşadığı 
alaçığa yaxınlaşdıqda qız xandan alaçığın çölündən həvəngdəstəni də içə- 
ri gətirməyi xahiş edir. Lakin sonradan qız onun xan olduğunu bilib guya 
ondan qorxur. Xana, mənim əlahəzrətim, məgər hüququm varmı ki, sizi 
həvəngdəstə gətirməyə məcbur edim. Aparın onu haradan götürmüsünüz- 
sə, yerinə qoyun. Xana eb  gəlir ki, qız bunu çaşqınlıqdan beb  deyir. 0 , 
həvəngdəstəni yenidən qaytarıb çöb  aparır. Lakin sonra xan başa düşür 
ki, ağıllı qız onu iki dəfə aldatmışdır (11, s. 200). Təxminən beb süjet xət- 
tinə malik olan “Bəyi və xanı aldadan çoban” qaraqalpaq nağılında ağıl- 
sız və tədbirsiz xan çobanın gözəl arvadına yiyələnmək üçün ona tor qur- 
maq istəyir. Çoban isə tədbirli olduğundan xanı öz toruna salır. Xan tikan- 
lı tonqalda yandırılıb öldürüldükdən sonra ölkənin idarəçiliyi çobana tap- 
şırılır (11, 201-209).

Bu tipli nağıllarda istismar dünyasında olan adiliyin alogizmi açılır. 
Onlarda ağıl, təfəkkür daşıyıcısı kimi həyat təcrübəsi, iti hafızəsi ib  fərq- 
bnən sıravi insanlar çıxış edir. Feodal cəmiyyəti mərhələsində sosial-icti- 
mai münasibətlərin kəskinbşdiyi dövrbrdə xanlar, şahlar, hökmdarlar nü- 
fuz sahibbrini daim aradan götürmək fıkri ib  yaşadıqlarından onlar nağıl- 
larda zalımlığı ib  diqqəti cəlb etmişlər. Bu baxımdan “Usta Abdulla” na- 
ğılında ədalətsiz hökmdar obrazı göz önündə canlanır. “Usta Abdulla” na- 
ğılının süjet xətti və məzmunu aşağıdakı kimidir: “Qədim zamanlarda bir 
padşah var idi. Bu padşah öz ölkəsində çoxlu qalaçalar tikdirərdi. Əvvəlcə 
adlı-sanh ustaları çağırtdırıb ona qalaçanı tikməyi əmr edər, hazır olandan 
sonra qalaçanın sirri yaydmasın deyə ustaları min bəhanəbri ib  öldürər- 
di... Padşah о qədər usta öldürtdürmüşdür ki, daha onun şəhərində usta 
qalmamışdı” (3, 140).

Beləlikb, padşah bir gün İsfahandan usta Abdullam qalaça tikməyə də- 
vət edir. Şahın bəd niyyətini qabaqcadan duyan usta öldürülmüş ustaların 
qisasını almaq mərarnı ilə gəlib işə başlayır. Burada Abdulla tayı-bərabəri 
olmayan qalaça tikir. Qalaçanı tikərkən onun səksən səkkiz qapılannın 
içində padşahın əməllərini daş üzərinə həkk edir. Amma qapıları açmağın 
sirrini heç kimə öyrətmir. İş başa çatdıqdan sonra padşah ona da əvvəlki 
ustaların taleyini yaşatmaq istəyir. Abdulla qalaçanın gizli yeraltı yol-



larının və qapılarımn açarlarınm İsfahanda arvadında qaldığını deyir. 
Açarların dalınca əvvəl vəkil, vəzir, ən axırda şah özü gedir. Ustanın ar- 
vadı onların hamısını zirzəmiyə salıb, onlara orada yun, boyaq küpü və 
hana verir. Vəkil yun əyirir, vəzir boyaqçılıq edir, padşah xalça toxuyur. 
Bir müddətdən sonra Abdulla evinə qayıdıb, padşahın işlədiyini görür. 
“Padşah ona usta Abdulla dedi: -  Ey padşah, niyə pərt olursan, öz əməllə- 
rindir, gəlir başma. Sən camaata zülm eləyərdin, indi də sənə zülm eləyir- 
lər (3, 143). Burada xalqa zülrn eləyən padşahın əməkçi insanlar tərəfind- 
эп cəzalandınldığı göstərilir. Göründüyü kimi, bu tipli nağıllarda hökm- 
darlar öz əməllərinin qurbanına çevrilirlər.

Həm Azərbaycan, həm də qaraqalpaq nağıllarında sosial satira, sarkazm 
ruhu xeyli hallarda üstünlük təşkil etməkdədir. Bu nağıllar öz mükəmməl 
ideya-bədii istiqaməti ilə seçilir. Bu tipli nağılların süjetində iki mühüm icti- 
mai mövzu -  sosial ədalətsizlik və sosial cəza əksini tapır. Birinci mövzu 
ağaların, bəylərin, xanların, şahların sadə insanları alçaltdığı məqamlarda, 
ikinci isə ağıllı təfəkkürlü insanların öz istismarçdarma qarşı dayandığı sü- 
jetlərdə realizə olunur.

Beləliklə, Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında xan, hökmdar, şah ob- 
razı nəzərdən keçirilərkən bəzi nağıllarda şahların ədabtlı, ağıllı, təmkinli 
və tədbirli olduqlarını görürüksə, bəzilərində onlarm ədabtdən kənar, əza- 
zil, zalım, qəddar, ağılsız və kütbeyin olduqlarının şahidi oluruq. Bununla 
beb, Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında bəzi şahların, hökmdarlarm 
obrazlarımn təhrif olunduğunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bununla be- 
b , şah obrazının nağıllarda tarixi təkamülünü ardıcıl və sistemli şəkildə 
öyrənməyə də ehtiyac vardır. Azərbaycan və qaraqalpaq epik folklor janr- 
larının sonrakı tədqiqi zamanı biz məsələni daha dərindən öyrənmək fık- 
rindəyik.

Nəticə: İşin elrni nəticəsi ondan ibarətdir ki, burada Azərbaycan və qa
raqalpaq nağıllarında xan, şah və hökmdar obrazlarma ilk dəfə müqa-yi- 
səli şəkildə nəzər salmmışdır.

Elmi yenilik: İndiyə qədər Azərbaycan nağıllarında xan, şah və hökm- 
dar obrazları tədqiqatçılar tərəfındən nəzərdən keçirilsə də, Azərbaycan- 
qaraqalpaq nağılları kontekstində müqayisəli müstəvidə problem kimi ilk 
dəfədir ki, folklorşünaslığımızda təhlil obyekti kimi çıxış edir.

Tətbiqi əhəmiyyət: Məqalədən türk xalqlan folkloru ib  məşğul olan 
mütəxəssislər, bakalavr və magistrbr, Azərbaycan - Qaraqalpaqstan- 
ümumtürk folklor əlaqəbri sahəsində çalışan tədqiqatçılar istifadə edə bi- 
brlər.
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