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O xşarlıqlar v? farqlər. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının siıriçindəliyi və bu 
siiTİçindəliyin tükənməzliyi zaman keçdikcə bir daha təsdiq olunur. Gizli «Dədə Qor- 
qud»dan aşkar «Dədə Q oıqud»a aparan bu yol görünür, heç zaman tamamlanmayacaq və 
nə yaxşı ki, tamamlanmayacaq. Dastandakı süjetlərin, məzmun xətlərinin, bədii obraz- 
ların çoxu dolamb-dolanıb dünya ədəbiyyatının mifoloji keçmişindəki şah eposlarla bəzəıı 
açıq-aşkar, bəzən də gizli şəkildə, amma yenə də səsləşir. Dünən bu səsləşmələıin bəziləıi 
görünməkdə (bəlkə də eşidilməkdə?) idi. Qətiyyətlə deyə biləıik ki, bu gün gördüklə- 
rimizin sayı artır və, nəhayət, sabah inanmaq olar ki, bu səsloşmələr çoxalıb-çoxalıb 
bütün Dastanın quı uluşunu sarmış bir vəziyyətdə özünü büruzə verəcək.

Onu da qeyd edək ki, «təbiət-mədəniyyət», «norma-anormaIlıq», «köhnə-yeni», 
«sədaqət-mükafat», «ağsaqqal-gənc», «sınaq-inam» kiıni anavariantlarm ü/.dəki, (ormal 
qatdakı vaı iantları bir dastan daxilində hansı reallıqları verir? Bu suala cavab yöııümündə 
müxtəlif xalqlaıa məxsus mifləıdoki variantları da qarşılaşdırınaq maraqlı, cəlbedici, 
f'aydalı görünür. Onun üçün də genetik xətt ilkin olaıaq ən yaxın yerə - yunan ıniflorinə 
doğru aparır.

XIX osrin ovvəllərində almaıı alimi fon Ditsin məluın «Təpəgöz-Polifem» qarşılaş- 
dırınası yunan və türk abidələı ində əıı üzdəki variantalarııı tədqiqiııin üzərində qurulınuş- 
du. XX əsrin ortalarında belə bir todqiqə goləıı variantların sayını artıran əsorlər meydana



çıxdı. Azərbaycan alimi ƏIi Sultanlının yunan və türk epik sistemlərini dorindən tədqiq 
etməsi bir sıra yeni aşkar variantlar seçib ayırmağa imkan verdi. Və add ım -add ım  
aşkarlanan Dastan bu gün daha dərində qalınış, unudulmuş yeni-yeni variantları tutuşdur- 
mağa, bu variantların ana bətninə - doğulduqları ilkin məxəzə, anavarianta doğru  yol al- 
mağa imkan verir.

Anavariant nədən yaranır?
Müxtəlif xalqların mifoloji sistemlərindəki hər hansı bir süjet xətti, hər hansı bir 

obraz oxşarlıq təşkil edə bilər. Bu oxşarlıq onların hər birində varian tlann  mövcud- 
luğundan xəbər verir. Bir variant, iki variant, üç variant... artıq geniş m üqay isə lə r  üçün 
yol açır. Oxşar cəhətləri və fərqli cəhətləri ayırmağa imkan verir. Və nəhayət müxtəlif 
eposlardakı eyni (oxşar) variantlar sonlu çoxluqlar kimi müəyyən bir ümumiləşmənin 
içində əriyib gedir... Bu ümumiləşməyə gələn yollar dənizə axan çay lar  kimi çox ola 
bilər, az ola bilər. Yuxarıdakı suala cavab versək, məhz bu ümumiləşmə həmin konkret 
variantları özündə ehtiva edən ilkin anavariantdır.

Anavariantlıq üçün yunan və türk mifləri öz konkret varlıqlarında nə veıir lə ı?  Bu 
variantlarla kifayətlənmək olarmı, yoxsa başqa mifoloji sistemlərdən - Şumer, Çin. Hind. 
M isir mifologiyalarından bu və ya başqa anavarianta girən variantları aram ağa dəyər9 
Heç şübşəsiz, əgər dəyərsə, yenə də başqa, yeni bir tədqiqatın mövzusu kimi bu barədə 
söhbət açmaq olarmı? Suallar və onların gətirdikləri problemlər tükənməzdir. İndilik isə 
bu bu iki nəhəng çayı - yunan və turk mifoloji çaylarını Anavarianta doğru axan sular 
kimi almaq, onların dərinliklərinə baş vurmaq, bir-birilə tutuşdurmaq əsas işimiz olacaq. 
Onu da qeyd edək ki, bu məqsəddən doğan gizli bir altməqsəd də varımızdır. «Kitabi- 
Dədə Qorqud» dastanlarının tüı k təfəkkürünün, türk dünyagörüşünün törəməsi kimi dün- 
ya mədəniyyətinin vahid və qədim mifoloji sisteminin üzvi surətdə tərkib hissəsi olmasını 
üzə çıxarmaq m əhz həmin altməqsəddir. Bu altməqsəd Dastanın sirrini açmağa yönəlib 
və bu baxımdan hər iki məqsəd elə bilirəm nəcib, xeyirxah əməllər sırasına yazıla bilər.

Onu bir daha qeyd edək ki, yuxanda ayırdığımız variantlar son məqamda anava- 
riantı əmələ gətirir. A m m a maraqlı olan da budur ki, müxtəlif ədəbiyyatlarda müəyyən 
xətdə özünü göstəıən oxşaıiıqlar onları məhz bir-birinə variant kimi ayırmağa bizə əsas 
verir. Bu variantlarda oxşarlıqlarla yanaşı, hökmən fərqli cəhətlər də olmalıdır. Oxşar- 
lıqlar bu dediyimiz xətləri variant kimi seçir, fərqlər isə onların hər biıinin milli özünə- 
məxsusluqlarım açıb göstərir. Oxşarlıqlar və fərqlər iki halın ortaya çıxmasını şərtləndirir.

Birinci hal budur: variantlar arasında əgər fərqli cəhətlər çoxdursa və oxşarlıqlar 
nisbətən azlıq təşkil edirsə, belə bir fikıə gəlmək olar ki, bu xətt (istər süjet, istər obraz 
olsun) daha qədim zamanların ədəbi məhsuludur. Əksinə, variantlar arasında oxşarhq 
çoxdursa və fərq azdırsa, xətt nisbətən yenidir.

Ikinci ha l budur: varaintlar arasında fərq çoxduısa, oxşaıiıq azdırsa, xətt nisbətən 
yenidiı, özünəməxsusluqlaıia zəngindir. Yox, əgər oxşaıiıqlar azdırsa, xətt daha qədimdir. 
bəlkə də anavariant bətnindən o dərəcədə ayrılmayıb və burada differensiasiya hiss edilmir.

Variantların bir-birinə münasibətindən yaranan bu hallar eyni zamanda onların 
qədimlik və yenilik səviyyələrini də müəyyən dərəcədə açıb göstərir.

Məsələn, Təpəgöz və Polifem variantlanndakı oxşarlıqlar və yaxud BeyrəK və 
Odissey variantlarındakı oxşaıiıqlar Aqamemnon və Salur Qazan variantlarındakından. 
yaxud Herakl, Admet, Dəli Domrul variantlanndakından daha çoxdur.

Bu sonuncular oxşaıiıqlaıia yanaşı kifayət qədər fərqli cəhntlərə də nıalikdirləı. Bu 
fərqlər özünü ən mlixtəlif istiqamətlərdə büıuzə verir. Liyni funksiyamn miixtəlif 
obrazlara paylanması (Odissey, Basat, BeyrəK), mürəkkəbləşmə (Adnıet. Herakl. Dəli 
Domrul), hətta ictimai və şəxsi mənafe kimi ortaya çıxan əks qütblər (Antiqona. Beyrək). 
milli mənsubiyyətin verdiyi əxlaq və davıanış təı/iəri (Qaıı-turah, Paris) və s. və i.a. 
aydındır ki, özünəməxsusluqlar yaradan, hər bir ıııilli dastamn öz təravətiııi qoruyaıı. 
bədii təfəkkürü cilalayan və gəıginlikdə saxlayaıı məsələlərdəııdir.

Bütövlükdə bir daha qeyd edək ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı bir köıpüdür. 
İnsan cəmiyyətini bir qə-dim dövıdən o biri dövrə keçirən körpü, təbiətdəıı mədəııiyyətə 
keçid körpüsü. Nəhayət, M ifdən Yazıya keçid körpüsü! Bu kontekstdə, elə bilirəm ki, çox 
şey aydınlaşa bilər, həllini tapa bilər. Və bu funksiya həm süjet xətləı ində. həııı obrazlarııı 
dərinə və geninə şaxə atmasında, həm də dil-üslub səviyyəsində özünü göstərir. Bu qlobal 
məsələ bizim indiki tədqiqimiz vasitəsilə bir balaca öz qapalı üzünü açıb göstərə bilər. Bir 
an sənin bu ilahi gözəlliyin bir parçasına baxmaq imkanın var. Fürsəti qaçırmaq olmaz. 
Körpüyə çıxdıqsa, o biri sahilə yetişməmiz lazımdır. Variantlardan anavarianta aparan bu 
yol o böyük Qorqud körpüsünün bir addımıdır, bəlkə də açıq deyək, biı inci addımıdır.

Ayrı-ayrı variantların verdiyi oxşarlıq və fərqlərin təhlilinə keçərkən onu da 
unutmayaq ki, bu təhlilin -  yunan və türk miflərinin müqayisəli təhlilinin özü bir ilkin 
təhlildir, gələcək başqa mif sistemlərini də bu təhlilin içinə hökmən gətirəcəkdir.

Odissey, B asat və Beyrək. Rəngarəng və çoxşaxəli yunan mifləri müəyyən 
silsilələrə bölünür. M əlum dur ki, Odissey və onun sərgüzəştləri ilə bağlı əfsanələr Troya 
silsiləsinə daxildir. T roya müharibəsi qədim yunanların təsəvvüründə şücaət və qorxaqlıq, 
mərdlik və satqınlıq, güc və zəiflik, hiyləgərlik və sadəlik, gözəllik və çirkinlik kimi 
anlayışların toqquşduğu, adamların allahlar tərəfındən məhək daşı kimi bu meyarlaıa görə 
sərf-nəzər edildiyi bir hadisədir. Tarixliyi XIX əsrdə alman arxeoloqu Şlimanın Kiçik 
Asiyada Homer dastanlarımn «coğrafı» izi ilə gedərək apardığı qazıntılar vasitəsilə 
tapdığı Troya şəhərinin yerlə yeksan edildiyinə işarə edən faktlarla sübut olunmuşdur.

M üxtəlif yunan şəhərləri arasında tarixi dövrdə bir çox məlum müharibələrin baş 
verməsi elm aləminə yaxşı bəllidir. Troya müharibəsinin buıılardan lərqi oduı ki, bu 
müharibənin səbəbi, başlanğıcı, gedişi və nəticəsi hər hansı taıixi sənəddən deyil, bədii- 
mifoloji yaradıcılıq nəticəsində məlum olub. O uzaq dövıdə qədim dünyanm əfsanəvi kor 
şairi, zəmanəsinin və zəmanələrin dühası olan Homer bu müharibəni insanlaıın yaddaş 
tarixində əbədiləşdirən iki poema yaratdı: «İIliada» və «Odisseya» poemalarını. Bir çox 
yunan allahlaıı, yarımallahları, sərkərdələri, ayrı-ayı ı şəhərlərin, adaların hökmdaıiarı bu 
poemaların ölməz qəhrəmanları oldular. Onların başına gələn əsıarəngiz və qoıxunc 
hadisələr hər iki poemanın əsas mayasını, süjet xəttiııi təşkil etdı.

Müəllif qələminə mənsub olmasına baxmayaraq, hər iki əsər mayasını əski yunaıı 
miflərindən almışdı. Və həm bu miflərin, həm də poemaların əsas qolırəmanlarındaıı biıi 
qədim Yunamstandakı İtaki adasının hökmdarı qəhrəman Odissey idi.

Onu da qeyd edək ki, Odissey Troya mübarihəsinin səbəbkarı olaıı gözəl Yelenaya 
vaxtilə elçi düşən yunan səıkərdələrindən biri olmuşdu. Yelena öziinə ər olaraq Menelayı 
seçdikdən sonra sanki gələcəkdəki qasırğanı sövq-təbii lıiss edərək bütüıı digəı elçiləılə 
biıgə bu gözəli qorumaq, onun təəssübünü çəkınək üçiin and içmə mosələsini ortaya ataıı 
da məhz Odissey oldu. Yunanlar arasında dəriıı zəkası, hiyləgəıiiyi, döyüş məlıarəti ilə 
seçilən Odisseyin T ıoya  müharibəsinin qələbə ilo bitməsindəki rolu da misilsizdir. Və oııa



ölməz şöhrot və bu şöhrətlə bir yerdə, olmazın əzab-əziyyət də gətirən e lə  Troij 
müharibəsi za-manı göstəıdiyi şücaətlər oldu. M üharibədən sonra başına g ə lən lə r i  bır 

böyük dastan kimi düzüb-qoşan lazım idi. Xoşbəxtlikdən yer üzünə H om er gəldi. H o m d  
də Odisseyanı yaratdı və Odisseya anlayışı bu gün də müxtəlif  xalqların təsəvvüründj 
uzun-uzadı sürən macəralarla dolu bir həyat parçasının simvoludur.

Hər şeyin, hər olacağın bir səbəbi var. Olimpin sahibi Baş allah Zevsin qardaşı 
dəniz və axar sular allahı heybətli Poseydon Odisseyə düşmən kəsilmişdi və onuı 
Troyadan geri dönən gəmilərini dənizdə o adadan bu adaya, bu adadan o adaya azdıra- 
azdıra saxlamışdı, heç cür imkan vermirdi ki, o, doğma İtaki adasına üzüb gəlsin. N j 
üçün? Səbəb bir idi. Poseydon təkgöz nəhəng Polifemin atası idi və Odissey Polifemi 
hiyləgərliklə aldadıb kor eləmişdi.

Hiyləgərlik Odisseyin ən qabarıq xassiyəti idi. Onu ilk növbədə m əhz mahir. 
hiyləgər bir sərkərdə kimi tanıyırdılar. Kim idi on il qanlı savaşlarda qalib gələ bilməyən 
yunanlara böyük, yox, nəhəng və içiboş bir taxta at düzəltdirib guya m üharibəyə son 
qoyaraq çıxıb gedən qoşundan bu şəhərə yadıgar qoymağı təklif edən?! Kim arxayın idi 
ki, bu Troya atını, danaylıların (yunan qəbilələrindən birinin adı) bu hədiyyəsini müha- 
sirədə əldən-heydən düşm üş troyalılar qəbul edəcəklər?! K im  idi bu nəhəng atın içində 
seçmə döyüşçülər gizlədib onlara gecə hamı arxayın yatan zaman atm içindən çıxmağı və 
Troyanın dəmir qapılarını açmağı; qaranlıqda astaca geri dönən mühasirəçiləri şəhərə 
buraxmağı öyrədən? K im  idi, Odissey deyildimi? Odissey idi. Və onun bütün düşün- 
dükləri həyata keçdi.

Troya talan edildi, öldürülən öldürüldü, əsir gedən əsir getdi və talançılar əldə 
etdikləri qənimətlərlə doğma şəhər və məskənlərinə geri dönməyə başladılar. H ər  ş e v  

bitdi, müharibə başa çatdı, gözəl Yelena əri Menelaya qaytarıidı və bizim hiyləgər 
qəhrəmanımız da öz döyüşçüləri ilə birgə doğm a İtaki adasına doğru yelkən qaldırdı. Elə 
bu zamandan da onun dəniz macəraları başladı. Polifem bu macəraların başlanğıcına 
təkan verdi və atası Poseydon bu macəraların rejissoruna döndü.

Yunan variantını davam etdirsək, Odisseyin gəmisini tale gətirib Təkgöz nəhəng 
Polifemin yaşadığı adaya çıxarır. Və buradan da Odissey - Polifem və Basat - Təpəgöz 
münasibətlərinin paralelliyi başlanır. Odissey Yunanıstanda və Basat Oğuzda eyni cür 
hərəkətlər edirlər. Onlar eyni yolla Polifemi - Təpəgözü kor edir, eyni yolla onu aldadıb. 
qoç dərisini başlarına tutub mağaradan bayıra çıxaraq canlarını qurtarırlar. Düzdür, bu 
paralellərin özündə də fərqli, həm də ciddi fərqli cəhətlər yox deyil. Amma mübarizə 
üsulları, qalib gəlmə yolları hər iki variantda, demək olar ki, tam eynidir.

Odissey obrazı H om er qələmi ilə cilalamb bədii bir keyfiyyət qazanmış olsa belə. 
Homerdən əvvəl də o, yunan mifoloji sistemində qəhrəmanlar arasında öz yeri, çəkisi 
olan bir personajdır. H om er bu personajı məhz mifologiyadan götürmüşdür. Polifemlə 
olan münaqişə onun həyatının sadəcə olaraq bir epizodudur. Onun gözəl Yelenava 
evlənmək həvəsi, Troya müharibəsinə getməkdən yayınma istəyi, sonradan müharibədə 
iştirakı vacib olan müxtəlif qəhrəmanları hiylə ilə bu müharibəyə qatması, Aqamemnonla. 
Axilleslə çox zaman dolaşıq münasibətləri, nəhayət müharibədən sonra adadan adaya 
sərgərdan kimi gəzib dolaşması və Polifemlə mübaıizəsi, cadugərlərə, ifıitələrə əsirlivi. 
ilk canlı kimi yeraltı dünyaya enməsi və ölmüşlərin ıuhu ilə söhbət eləməsi, ən sonunda 
allahları göz yaşı, yal-varışları ilə yumşaldıb doğma evinə qayıtması zəngin və eyııi 
zamanda macəralı bir həyatın yaşanmış məqamlarıdır. Odisseyin macəraları bununla

hitmir. Kulminasiya nöqtəsi hələ irəlidədir. Kviııə çatandaıı sonra onıı yeııi sıııaqlar 
gözləyir. Arvadı Penelopaya elçi düşmiiş gənc zadəganlarla münaqişə, oğlu Telemaxla 
görüş. diişmənlərinə qalib gəlməsi bütlm ə/.ab və iztirablarının sonunun yetişməsi \ ə  əıı 
sonda doğrudan da sırf, təıııiz mifoloji aqibət - dolaşıb ilişdiyi adalardan birindəki cadıı- 
gər Sirseyadan olan oğlu Teleqon tərəfmdən axtarılıb tapılıb öldürülməsi. Hilmədən 
öldürülməsi.

Oğuz variantındakı Basat «Kitabi-Dədə Qorqud»un, ınən deyəıdim. əıı infbmıativ 
obrazıdır. Özündə çox böyük məııalar gizlədən obıazdır. Bir Basatın iizərində Oğuz 
cəmiyyətinin keçdiyi miixtəlif inkişaf mərhələlərini bəıpa eləmək müınkündür. İnsanlığm 
tarixi nöqteyi-nəzərindən üz-lizə duraıı iki zaman var. Qədim oğuzlann təbiətlə qay-nayıb 
qanşdıqları zaman təbiətin içiııdən çıxdığı və yeni insan münasibətləri. cəmiyyətdaxili 
münasibətləri yaratdığı zaman. Biriııcidəıı ikinciyə keçid ınifoloji koııtekstdə məh/ Basat 
obrazında öz bədii ifadəsini tapmışdır. Basat, mən deyərdim, bədii olduğu qədər də 
müəyyən funksiya daşıyan elmi obrazdır. Təpəgözlə mübarizə onun daşıdığı funksiyanın 
çox əhəmiyyətli bir məqamıdır. Bu mübarizə və bu qələbə ilə Basat cəmiyyətin geriyə 
gedəcəyi yolun ehtimal belə oluna bilməzliyini bir daha qabardır. Geriyə gedən yol həm 
də TəpəgÖzün təmsil etdiyi xaotik, sahmansız, bəlirsiz təbiətə qayıdış demək olardı.

Basat özü bu Təbiətin qoynundan çıxmışdı.
Basat özü aslan yatağında böyümüşdü və insanlar arasına gətiriləndən sonıa da 

dəfələrlə böyüdüyü yerə -Təbiətə qayıtmaq, qaçıb geri getmək istəmişdi. Sanki cəmiyyət- 
dəki buxovlar onu sıxır, sanki bütün ruhu azadhq həsrətilə tanm a çəkilirdi. Azadlıq isə 
Təbiətdə idi.

İnsan Təbiətə qalib gəlməlidi, onun qoynundan çıxmış olsa da, artıq geriyə yol 
yoxdur, yalnız Mədəniyyətin  içinə, yalnız irəli, cəmiyyətin öz içindən çıxardığı qanun- 
qaydaların, yasaq və qadağaların yolu ilə irəli. Basat belə bir Mədəniyyət yolunun yol- 
çusunu təmsil edən qəhrəmandır.

Mədəniyyəti təmsil edən qüvvənin Təbiəti təmsil edən qüvvəyə - Təpəgözə qalib 
gəlməsi, onu kor etməsi və onun «biz qaıdaşıq, mənə qıyma» yalvarışlarına baxmayaraq. 
başını kəsməsi geriyə gedən yolun birdəfəlik qapanmasını göstərir. Mədəniyyətdən Tə- 
biətə qayıdılmır. Sahmandan xaosa gedən yolu birdəfəlik bağlamaq lazımdır. Dədə Qor- 
qud belə də edir.

Odissey Polifemi kor edir və canını quıtararaq xilas olub qaçıb gedir - bu onun 
bəsidir. Mifoloji funksiya kimi onun bundan artıq vəzifəsi yoxdur. Odisseydəıı fərqli ola- 
raq Basat isə Təpəgözti həm də öldürür. Başını kəsir. Təkgözü məhv etməklə aııorınal, 
xaotik bir sahmansızlığa qarşı mübarizə aparılırsa (bunu hər iki qəhrəman edir), başın 
bədəndən ayrılması, özii də xüsusi qılıncla ayrılması daha qədim mifoloji təsəvvürlərə 
aparıb çıxarır. Başın bədəndən aynlması kainatdakı sahmansızlığı sahmaıuı gətirmənin 
işarəsi ola bilər - bu şəkildə Səma Torpaqdan ayrıla bilər, nəticədə Oğuzda sahman 
yaranar və s. və i.a.

Beləliklə, Basat Təpəgözlə bağlı müəyyən funksiyanı yerinə yetirir, əlavə mifoloji 
semantik ylik daşıyır. Odissey üçiin isə Polifem yalııız sonrakı macəraların səbəbi kimi 
çıxış edir. M əhz onun kor edilınəsi atası Poseydonu Odisseyin düşməninə çeviıir və 
doğma adasına qayıtmasını on il əngəlləyir.

Yunan variantında Odissey üçün Polifem səbəbdir. Oğuz variantında isə Təpəgöz 
bütün cəmiyyət iiçün nəticə rolunda çıxış edir.



Bu şəkildə variantlar bir-birinə həm yaxınlaşır və bu şəkildə onlar  b i r - b i r i n d ə n  hsu 
də uzaqlaşır. Yəqin ki, bu iki obıazın mahiyyəti Təpəgöz və Polifem o b r a z l a r ı ı i n  
müqayisəsi zamanı b i r  qədər də açılacaq. Çünki hər iki obrazı - Polifemi O d i s s e y d ə n  vj 

Təpəgözü Basatdan ayırmaq son dərəcə çətindir.
Variantlar isə həqiqətən qaıdaş variantlardır. Yunanlı Odissey və Oğuz B a s a t  h ə r » ı  

bu variantın birini çiyninə alıb zəmanəmizəcən çəkir.
Polifem - Təpəgözlə «haqq-hesabı çürütdükdən» sonra Odissey və B a s a t  bir- 

birindən ayrılırlar.
Odisseyin mifoloji funksiyasını Oğuzda həm də BeyrəK yerinə yetirir. B e y r s t  

Dastanda gənc və yeni tipli qəhrəmanlar kimi ayırdığımız zəngin daxili iç d ü n y a s ı  o l a  
bir personajdır. Odissey sanki iki xətti tək özündə birləşdirir:

Basat xəttini və Beyrək xəttini. Basat-Odissey variantı BeyrəK-Odissey v a r ia n t ı  ib 
yunan mifındə toqquşur, bir xətt əmələ gətirir və əslində mifoloji obrazların bu to q q u şm a s ı  
dolayısı ilə Oğuz mifındə BeyrəK-Basat qarşıdurmasmı anlamaq üçün də bir açar olur.

Beyrək on altı ilin ayrılığından sonra xəbər tutur ki, nişanlısını b a şq a s ın a  ərs 
verirlər və əsirlikdən qaçır.

Odissey iyirmi il ayrılıqdan sonra İtaki adasına dönüb arvadı Penelopaya elçi d ü ş ə ı  
gənc zadəganlarla qarşılaşır.

Beyrəyi Oğuz bəyləri tanımırlar.
Odisseyi də heç k im  tanımır.
Beyrək Yalançı oğlu Yalıncığa Beyrəyin yayını çəkib ox atmağı təklif edir.
Odissey gənc zadəganlaıa Odisseyin yayını çəkməyi, oxunu atmağı təklif edir.
Yalançı oğlu Y ahncıq  Beyrəyin yayını dartıb oxunu ata bilmir.
Gənc zadəganlardan da heç biri Odisseyin yaymı çəkib oxunu ata bilmirlər.
Beyrək də, Odissey də sevgililəri tərəfındən birdən-birə tanınmırlar. Ayıhq illəri o n -  

Iarı kifayət dərəcədə dəyişmişdir. Hər biri sirr açmaq məcburiyyətində qahr. BeyrəK a l t u n  
üzüyün sirrini (tarixçəsini) Banıçiçəyə açır, Odissey isə yataq otağındakı çarpayının s i r r in i  
Penelopaya danışır. Altun üzüyü Bamçiçəyin barmağına hələ taxmamış, BeyrəK o n a  
yarışmada qalib gəlib, öpmüşdü. Odisseyin yataq otağının sirri isə onda idi ki, b u ra d a k ı  
çarpayı əslində böyük bir ağacın kötüyündən Odisseyin özü tərəfındən düzəldilmişdi, b ü t ü n  
saray da bu çarpayının əlavəsi kimi tikilmişdi, ağacın kötüyünü çıxarmamışdılar.

Hər iki artıq qocalmış, kor ataya muştuluqçu gedir və hər iki qəhrəman atası i lə  g ö -
rüşür.

Variantların bu üzdə olan görümlü xətləri ilə yanaşı, BeyrəK və Odisseyi çox d ə r in  
qatda da birləşdirən bəzi cəhətlər var. Bu cəhətlər ona görə dərin qatda gizli şəkildə q a l ı b  
ki, qeyd edilən bu paralellik tam deyil, xətlər bəzən qırılır və ancaq assosiasiyalar b u  
xətləri bir variantın şaxələri kimi qəbul etməyə əsas verir. Haqqında damşdığımız u y ğ u n  
cəhət hər iki qəhrəmanın ölümü ilə bağlıdır.

BeyrəK Salur Qazana sədaqətinə görə Basatın atası At ağızlı Aruz tərəfindən q ə t lə  
yetirilir. Hər halda Dastanın ilkin oxunuşu belə bir səbəbi oı taya qoyur.

Odisseyi Sirseyanın əsirliyində olaıkən Sirseyadan olmuş və üzünü görmədiyi o ğ lu  

Teleqon bilmədən öldüıür.
BeyrəK mifoloji sistemin qanunlarına uyğun olaraq bu qanunlaıdan kənara ç ıx -  

dığına görə M if  tərəfındən cəzalandırılır. 0  əsirlikdə olarkən kafır qızı ilə əlaqəsi o lm u ş .  
sevib sevilmiş, and içmiş, amma əhdinə xilaf çıxmışdı («Beyrəyin taleyi» hissəsinə b a x !).

Odisseydə də buna bənzər bir uyğunluq nə/.ərə çarpır. Osirlik. selırbaz qadın (kafır 
qızı?), qeyri-adi əlaqə. keçmişi ıınutma xətləri onuııla da bağlı özüııii göstərir.

Əhdə xilaf çıxma Keçmişi, Sözii və oııuıı təmsilçisi olduğıı Mifi. ) aradıcını aldatma 
cəhdi, yaradıcınm itaətindəıı, nəzarətindəıı qurtulnıa ehtirası lıər iki qəhrəmam cə /ası/  
qoymur.

Keçmiş Teleqonun simasında Odisseydən, Aruz Qocanın simasnıda isə Bcyrəkdəıı 
öz intiqamını alır.

Doğma talelər, doğma alın yazıları sanki iki doğma qardaş kimi cəsur və kələkbaz 
Odisseyi məğrur və bənzərsiz Beyrəklə birləşdirir. Biitün digər mifoloji qəlırəmanlardan 
mürəkkəb daxili aləmləri ilə fərqləııon bu iki qardaş obraz bizim təsəvvürüınüzdə bir- 
birindən ayrılmır, variantların uzunömürlüyünü bir daha təsdiq edir.

Polifem və Təpəgöz. Həm  yunan, həm də Oğuz miflərindən anadaıı təkgöz doğulan 
bədheybət, nəhəng, bir sözlə, şər mücəssəməsi olan sikloplar gəlib keçir. Onların insan 
cəmiyyəti ilə əlaqələri mürəkkəb şəkildə qurulur, birmənalı deyil. Onlarla mübaıizə, 
əslində, qurtuluş mübarizəsi də adlandırıla bilər. Bir halda bu bütöv cəmiyyətlə, toplumla 
bağlı qurtuluşdur, digər halda fəıdlə. Oğuz cəmiyyətini Təpəgözdən qurtuluş gözləyir, 
Odisseyi təkgöz Polifemdən.

Bir məsələ diqqəti xüsusi cəlb edir. Yunan və Oğuz mifoloji sistemlərində təkgöz- 
lülük bəlkə də öz-özlüyündə dəhşətli bir şey deyil. O hətta qeyri-adilik reaksiyası doğurmaq 
ümidiylə də təqdim edilmir. Sanki, hər şey qaydasındadı. Hətta belə bir düşlinüş üçün də 
əsas var. Nolar, birinin iki gözü olar, o birinin tək gözü. Doğrudan da, deyəsən, belə fərq 
Aruz Qocanı da, başqalannı da bir o qədər narahat etmir. Hətta bir qədər irəli də getmək 
olar: təkgözlərə fərqləndikləri üçün öz estetikası olan göyçək məxluqlar kimi baxa bilmək, 
prinsipcə bu mifoloji sistemlər tərəfındən rədd də edilmir. Bəlkə də Təpəgöz doğularkən 
«nə gözəldir, ora bax, ora bax, təpəsində bir gözü var» deyən oğuzlar tapıla bilərdi.

Təkgözlərin qazandığı mənfi çalar, prinsip etibarilə qəbul edilməmələri ilk növbədə 
onlarm hanniballıqları ilə bağlıdır. Onlara ilk növbədə adam əti yeməklərini bağışlamır- 
lar. Bunda isə açıq-aşkar şəkildə qədim adətin reliktlərinə qarşı aparılan bu halda ədəbi 
bir mübarizənin izini görm əm ək mümkün deyil.

H ər iki bədheybəti, həm  Polifemi, həm  də Təpəgözü birləşdirən çox cəhət var: 
xarici qiyafə, amansızlıq, fövqəlbəşər, vəhşi ehtiraslar... Amma fərqlər də yox deyil.

Alman alimi, yorulmaz tədqiqatçı, görkəmli şərqşünas və türkoloq Haynıix Fridrix 
fon Dits hələ 1815-ci ildə yazırdı ki, Təpəgöz Polifemə nisbətən daha dolğuıı obrazdır, 
çünki Dastanda onun həyatı tam şəkildə, doğuluşundan ölümlinə qədər izlənir. «Odis- 
seya»dakı Polifem isə ancaq Odisseyin fəaliyyəti fonunda gözə görüklir. Doğrudan da 
Odissey var - Polifem var, Odissey yoxdur, Polifem də yoxdur. Polifemin mənşəyi haq- 
qında ancaq o m əlum dur ki, Polifem dəniz Allahı Poseydonun oğludur, ölümü haqqında 
bilgi isə nə poemada var, nə də geniş mifoloji kontekstdə.

Təpəgözlə mübarizə ölüm-dirim mübarizəsidi. Ya qurtuluş, ya öliim! Ya Təpəgöz, 
ya Oğuz! Mübarizənin mayası, ideyası budur.

Polifemlə mübarizə isə yalnız qaçıb can qurtarmaq ınəqsədi güdlir. Onıııı ölümü 
Odisseyi maraqlandırmır. Çiinki Odissey bu sikloplar adasında gəldi-gedər bir qoııaqdır. 
Amma Polifemdən fərqli olaraq Təpəgöz üzünə ağ olduğu cəmiyyətin içindən çıxıb, elə 
bil bu, cəmiyyətin yarası, irinidi. Və Basat da bu cəmiyyətin içindən çıxıb, içində də 
qalmalıdı.



Təpəgöz və Polifem variantları həm də ecazkar dogum  xəttində birləşir. B ir i  d ən n  
allahının oğlu, o biri pəri oğludur.

Bütün şər qüvvələrə qalib gəlmə ümidinin simvolu kimi sonunda T əpəgöz  c ə z a  alıı 
- öldürülür. Polifem də cəzasız qalmır. O da eynən Təpəgöz kimi kor edilir. K o r  edil- 
mələrinin səbəbi hər ikisinin nankorluğudur. Təpəgöz onu böyüdən, ona isti ocaq  verən 
Oğuz elinə nankor çıxır. Polifemə isə Odissey baş allah Zevsin adını verir, onun  hima- 
yəsində olduğunu bildirir və bunun əvəzində qonaqpərvərlik gözləyir. Ə bəs yerə. Po lifem  
bütün qonaqpərvərlik qanun-qaydalarını pozur, Zevsə küfrlər yağdırır. V ə Zevs  (Mif! 
onu bağışlamır.

Təpəgözün ölümü ilə bütün məşəqqətlərə son qoyulur, bütün işgəncə və iztirablar 
bitir. Polifemin aldadılıb məğlub edilməsi isə Odisseyin işgəncə, əzab və əziyyətlərinin 
ancaq başlanğıcı olur.

Oxşar cəhətlər kifayət qədərdir. Fərqli cəhətlər də yox deyil. Bu iki obraz  arasında 
oxşar cəhətlər daha çox formal qatda, üzdədir, fərqli cəhətlər isə daha dərində gizlənib. 
A m m a hər ikisinin yalvarış dolu boğuq səsi əsrlərin sükutunu dəlib  qu lağ ım ıza  çatır. 
Təpəgöz hələ də Basata «biz qardaşız, mənə qıyma» pıçıldayır. D əniz  kənarında 
qayalıqların üstündə ağrıdan qıvrılan kor Polifem hələ də atası və yeganə ümidi dəniz 
allahı Poseydona intiqamının alınması üçün yalvarır.

R E S Ü M E E

Ziel des Beitrags ist es, binäre Archetypen der Raum - und Figurensem antik  im Ki- 
tabi Dede Korkut aufzuspüren. Dadurch Iässt sich ein M otivsystem freilegen, worin sich 
binäre Gegenüberstellungen widerspiegeln, die sich als narrative Varianten und Invarian- 
ten kategorisieren lassen. An Invarianten lassen sich sowohl die GesetzmäBigkeit als auch 
die Anomalien im epischen Text erkennen.

Aus einer interkulturellen Perspektive erweisen sich die binären Systeme von Mo- 
tiv-Varianten und Invarianten im K itabi D ede Korkut als Teil alttürkischer mytho- 
logischer Systeme. Im Vergleich zu einem Epos wie der O dyssee und zu Mythengestalten 
wie Bassat und Beyrek sowie Polyphem und dem Zyklopen Tepegöz treten sodann die 
Ähnlichkeiten von antik griechischer und alttürkischer Mythologie deutlich zu Tage.


