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Sur I'epopee "Seyitbek"

Doç. Dr. Nerin KÖSE*

SEviTBEK DESTANı ÜZERiNE
256-257). Oğuzlar'daki "levirat geleneği"ni

köklerini dayandırabileceğimiz"kahn'tın (Kö
se III, ss. 16-17) ailenin devamı konusunda
önemli bir yeri vardı. Çünkü kalın verilen ge
lin kocası kısır ya da iktidarsız çıkarsa soru
nun çözümü ancak aldığı kalını geri vermesi
ya da kendi kız kardeşlerindenbirini oğlan

tarafına göndermesi ile mümkün olabilir; er
kek ise karısını "verdiği kalını geri almamak"
şartı ile boşayabilirdi. "Ailenin sigortası" di
yebileceğimiz ve boşanmayı önleyen (Ögel, ss.
260-261) bu lidetin Oğuzlar'da 19. yüzyılda

Ulu Yüz Türkleri ile Türkmenler'de (Ögel, ss.
256-259) günümüzse ise, Kazaklar'da (Köse
III, ss. 16-17) ve dejenere edilmiş şekli diyebi
leceğimiz "başlık" olarak Anadolu'da hala ya
şadığını bilmekteyiz.

"Kalın"ın karşıtı ise, gelinin getirdiği

"çeyiz"dir. Eski Türkler'de erkek evlada oran
la üçte bir miktar değerindeolan ve kıza evle
neceği zaman verilen çeyiz, bir kızın, "baba
dan kendine düşecek pay" olup, en az kalııı

kadar değerli idi. Çeyizini alıp giden kızın ba
ba evinde hiçbir miras hakkıkalmaz ancak is
terlersedayılanndan da "yeğenlik hakkı" is
teyebilirlerdi (Ögel, ss. 263-264).

Gelini alan oğlan tarafı bir kadın ve bir
iş gücü kazandığı, kız tarafı ise bunu kaybet
tiği için "çeyiz", "kalından" daha az tutulurdu.
Buna rağmen "çeyiz"i yüksek tutmak, kız ba
bası için bir onur sayılırdı (Ögel, ss. 264).

Eskiden hayvan sürüleri, kadın ve er
kek işçiler, yengeler, gelinin kırk cariyesi vb.
şeklinde gördüğümüz (Ögel, s. 265) ve bu şe

kilde günümüzde Kazaklar'da bu adla hala
varlığını sürdüren bu gelenek (Köse, ss. 5B
62) Kırgızlar'da da aynı adla yaygın olduğıı

halde, Eski Türkler'de sadece "sep" diye bilin
miş; İslamiyet'teki "rnehrin bir kısmınınçeyiz

terisinde kullanılması"prensibi ile birleştiri

lerek kalının çeyize dönüşmesi bile söz konu-
su olmuştur (Ögel, s. 265). '

İşte adı, yeri, uygulanış ve veriliş şekli

ne olursa olsun "kalın ve "çeyiz" en renkli ha
liyle temelini teşkil eden tarihi ve başka çeşit

ten pek çok olayla birlikte anlatıcı, dinleyici
ve çevre üçgeninin bu konudaki beklentilerini
ve değer yargılarını da aksettiren destanıar-

basma, bu yolla edindiği kadınları~ı saydık

tan sonra:

Kıs alganday bolbodum,
Kısı koynun körbödüm (Yıldız, s. 613)

şeklinde seslenmesinden anlıyoruz ki, Ma
nas'ın Kanıkey'den önce de kadınları olmuş

ve yukarıda söz konusu ettiğimiz şekillerde

elde edilmişlerdir. Manas bu kıi'aınları boyu
na alıp götürürken hiçbir tören veya anlaşma

da yapmamıştır (Yıldız, ss. 367-370). O sebep
le bu kadınlardan doğacak çocukların tahta
geçmeleri ve babadan kalacak mirastan pay
almaları bile şart değildir (Spuler, s. 428). Kı
sacası, Manas Kanıkey ile evlenene kadar dü
nür gidilerek alınmış hiçbir eşi olmamıştır.

Ailenin annelik değil de babalık (pederi
semiyye) esasına göre kurulmaya başlanma

sıyla birlikte düğün adetleri de ortaya çıkma

ya başlamıştır. Daha önceden böyle bir şeye

elbette gerek yoktu. Çünkü çocuğıın annesine
olan akrabalığını, doğıırma olayı sağlıyordu.

Ancak babaya olan akrabalığın bu tür, tabi
bir olaya dayandırılmaması bazı formalitele
rin ve merasimlerin uygula:ımasınasebep 01-'
du. çünkü ancak satın alma yoluyla (nişan

lanma) yapılan birleşmelerdekarı-kocadanı
şıklı (kararlaştırılmış)bir takım formaİ\teler

le birbirlerine bağlanmış; kadın, dolayısıyla

ondan doğacak çocuklar da babanın mülkiye
ti altına geçmiş olacaktı (Gökalp, ss. 305·307).

İşte babanın bu şekilde elde ettiği "ço
cukları üzerindeki mülkiyeti", zamanla mal
larını bir kısmını ona vermek zorunda kalma
sına, yani evlsdınmiras hakkını elde etmesi-

. ne yol açmış; bugün Tür~ Dünyası'nın çeşitli

bölgelerinde hala yaşayan kalın (veya başlık)

ve çeyiz geleneğinin ortaya çıkmasını sağla

mıştır (Köse III, ss. 16-1B).
Eski Türklerde kalın babanınoğullarına

verdiği bir evlenme payı, bir başka ifadeyle
oğulun baba malındanalacağı pay (miras) idi.
Kalını verilen gelin, katılacağı' yeni ailenin
eşit üyesi veya malı olur; aile fertlerinin yeni
gelin üzerinde bir miras hakkı elde etmesini
sağlardı. İşte bu sebeple büyük kardeş ölünce
dul kalan gelin kayınbiraderine düşer; koca
malından iki payın varisi olurdu (Ögel, ss.
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ren, bir başka ifadeyle anlatının yaygın oldu
ğu bölgenin folkloru da demek olan bazı özel
liklerin Seyitbek Destanı'ndaki görüntüleri
olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Oruzbay Ur
mam?etov'un anlattığıve 1971 yılında Kırgız

SSR Ilimder Akademiyasıtarafından bastırı
lan varyant araştırmamızsırasında Seyitbek
Destanı'nda belli başlı motif ve epizotlarmı

incelerken bu hususların hem Kırgız Folkloru
ve diğer Kırgız Destanlarındaki akislerini de
ğerlendirecek, hem de Türkfllünyası Folklor
ve Halk Edebiyatı'ndakiörnekleri ortaya ko
nulmaya çalışılacaktır.

• Seyitbek Destanı'ndaki en önemli hu
suslardan bir tanesi "kalın" ve "çeyiz" gelene
ğidir. Daha önceki iki araştırmamızda da söz
konusu ettiğimiz üzere (Köse I, ss. 123-130,
ss. 56-5B)bu gelenek, ailenin evlenrne yoluyla
kurulmasıylabirlikte ortaya çıkmıştır.Çünkü
Türkler'in eski hayatlarında bir kadınla erke
ğin birlikte olmaları, ya erkeğin kadmı zorla
veya kendi isteğiyle kaçırması, ya akrabala
rından birini ya da kız kardeşini kadının kar
deşine veya akrabalarından birine vermesi
ya da karşılığında para vermesi yoluyla ger
çekleşirdi. Elbette bu tarzda gerçekleştirilen

birleşmelere"evlenme", kuruları bu birliğe de
"aile" dernek mümkün değildi. Çünkü ayın

kadın, yukarıda belirtilen yollardan biri vası
tasıyla bir başka erkeğin de olabilirdi. Bugün
maderi semiyyenin (ailenin, annelik esasları

na göre kurulması) hakim olduğıı topluluklar
da hala yaşayan (Gökalp, ss. 304-305) ve ge
nellikle "kadına savaş ganimeti olarak sahip
çıkma" şeklinde ortaya çıkan bu geleneğe Ma
san Destanı'ndada rastlıyoruz. Manas'ın ba-

Büyük savaşlar, zaferler, fetihler, fela
ketler, yenilgiler, göçler bir devletin kuruluşu

ve yıkılışı vb. milletleri derinden etkileyen'
olaylarla bu olayların başındaki kahramanla
rm yaptıkları işler, taşıdıkları kuvvet ve ola
ğanüstü yönleri hikaye eden destanlarda yeni
bir olayın eski bil' kahramana aitmiş gibi an
latıldığı veya eski bir olayın daha sonraki
olaylardan birinin kahramanına aitmiş gibi
anlatıldığı, çok sık görülen bir durumdur (Ti

murtaş, ss. 578·579). Bir yerde destanlarınte
şekkülünü de izah eden bu durum (Thgan, ss.
4·5) oldukça geniş bir zaman dilimini içine al
dığı ve kendisinin meydana getiren topluluk
tarafından gerçek olarak kabul edildiği için
söz konusu anlatı türünün özellikle yazının

yaygın olmadığı dönemlerde tarilıi bir belge
görevini üstlenmesine ve o şekilde değerlendi

rilmesine yol açmıştır. çevresinin arzu ve
beklentilerini sembolize eden kahramanın

içinde yaşadığı toplumun dışındakikuvvetler
le mücadelesini anlatması sebebiyle olayların

halkta bıraktığı izleri, halkın onlar hakkında
ki düşüncelerini ve hükümlerini. kahraman
lara olan şahsiyetlerekarşı sempati ya da an
tipatilerini, değer yargılarını aksettiren des
tanlar epik dönemin anfatı ihtiyacını karşıla

yan bugünün "romanları'tdırlar (Boratav, s.
73). Bütün bunlara anlatıcının bilgisi, ilgisi
ve beklentilerinin (Dundes, ss. 10B-109) etki
sini de ilave edecek olursak destanlarda ola
yın realitesi yanında anlatınınait olduğıı top
lumun zaman içinde geçirdiğipsikolojik,siya
si ve kültürel değişlikleri bulabileceğimizko
layca anlaşılmış olacaktır.

İşte bütün bunlara dayanarak yazımızın

konusunu söz k,onusu değişiklikleri aksetti-



da (Dundea, ss. 108-109; Türkmen. s. 170) da
karşımıza .çıkmaktadır. Nitekim Seyitbeko
kendileriyle savaşmanınbir yarar getirmeye
ceğini anlayan Kalmuk pehlivam Torka'nın,

Kalbek adlı elçi aracılığıyla "savaş ganimeti
ve barış teklifi" alarak yolladığı ve destanda
"sansız kızıl narga altın kümüş artıp" (Seyit
bek, s. 274) şeklinde verilen hediyelerin yarı

sını (Seyitbek, s. 280), Torka'nın büyük kızı

Sancırgal ile evlenmesi için kalın olarak ver
dikten sonra (Seyitbek, ss. 285-287) sevgilisi
Möl ile evlenmek için kızın babası Vazilkan'a
"Kıtay'dınkızıl surusunan kırk, kara man co
ğıman kırk tündük, beş kobat barmet, altı

anan, on atlas şayı oramal" (Seyitbek, s. 299)
götürür. Möl'ün getirdiği ceyiz ise hikayede:

Tokuz narga sep arttı,

Kız buyumu eken dep,
Dünüyönü köp arttı (Seyitbek, s. 300)

şeklinde ifade edildiği gibi dokuz devenin üs
tünde şimdiyekadar hiç görülmemiş derecede
zengin (düynölük) olarak tarif edilmektedir.

Bu gelenek diğer destanlarda da karşı

mıza çıkmaktadır. Mesela, Oogan hükümdarı

Bakburhan'ın.üzerine:

Meni sayıp kim çıksa,

Kanışaydı berem dep,
Kaalap cürgün şartı bar (Kurmanbek, s. 56)

diye yemin ettiği ve destanda:

Bakburdun calgız kızı.

Adamzattıncıldızı!

Corugıın aytıp körgöndör
Coruy kelse nur kızı! (Kurmanbek, s. 56)

diye tarif edilen güzellergüzeli .kızı Kanı
şay'ın, Ürgönç Suyu'nu geçerek babasını ye
nen Kurmanbek'le evlenince otuz deve yükü
eşyası ile Kırgız-Kıpçak Eli'ne doğru yola çı

karlar (Kıırmanbek,s: 82). KırgıZıar'ın günü
müze yakın teşekkülettiğinitahmin ettiğimiz

Ak :-'1001' Destanı (Köse IV. 55. 19-35)nınKu
day Bergenov-Bököçev varyarıtında Ak Möör
iÇ=i~~ ...... ~t adayından k-tenen kalın:
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Üç cüz cı1kı bir aydap,
Kızıl kuyruk nar aydap,

Altımış bee bir aydap,
Ayrı örköçtüü töö aydap,

Altımış cılkı bir aydap,
Ayrı örköçtüü nar aydap,(Ak Möör, ss. 14-15)

Baatırbek varyantında ise:

Altmış carga cabdıktap.,

Altmış atan zar artıp,

Altı minçe cılkı aydap,

Cetimiş carga cabdıktap,

Cetimiş atan zar artıp,

Ceti minçe cılkı aydap. (Ak Möör, ss. 131-132)

tutarındadır.

Seyitbek Destanı'nda kalın gibi kayna
ğını Türkleri'in' eski hayatlarında bulduğu

muz ve günümüzde hem Orta Asya Türkle
ri'nde, hem de Anadolu'da yaşayan bir başka
gelenek ise, "dünür gezme" meselesidir. Daha
önce "Ak Möör Destanı'ndaki Çeşitli Tabaka
lar Üzerine" (Köse II. ss. 60-63) konulu çalış

mamızdada üzerinde durduğumuzüzere "dü
nür gezme"ya da "dünür gitme", Türk Ailesi
nin kurulması ve kurumlaşmasında kendine
önemli bir yeri edinmiştir. Çünkü hiçbir dü
ğün merasiminin görülmediği ve eş edinme
nin kaçırma, takas veya ganimet yoluyla ger
çekleştiği "anaerkil" düzen, yerini babanınço
cuk üzerine velayet hakkınıelde ettiği "ataer
kil" düzene bıraktığı zaman çeşitli pratik ve
gelenekleri de' beraberinde, getirınişti (Gö
kalp, ss. 305-3061. Böylece bir erkeğin ne ka
dar kad~~ olursa olsun "ak nikah"la, yani dü
nür gezilip kalını ödenerek ve beğenilerek al
dığı eşi, asıl eşi olarak k~bul edilmeye başlan

dı. Eski usullerle elde edilen eşlerin"baybiçe",
"türkan", veya "konçuy"; çocuklarının da hü
kümdar ve baba malına varis olmamalarını

sebebi buydu (Spuler, s. 426). Bugün Kazak
lar'da "koıda tüsüv" (Köse VI. s...... ; Köse VII.
55........), Kırgızlaida"cuuçu tü.,"ÖÖ" ya da jru
da boluv~ denilen bu geleneğe göre. oğlana

... ....,...-,.-, ,,--,~--
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hem sosyal statüsü. hem de fiziki ve psikolo
jik yapısı bakımından denk olan (Gökalp, s.
326, 255) bir kız bulma işi ise "kalın"m mikta
rını tespit etmeye yetkili akrabadan veya ai
leden birinin, ya da oğlan tarafından bu yol
daki beceri ve yeteneğine güvendiği "aksa
kal"lar, "uslu"lar üstlerıirdi (Ögel, s. 255).

Bu durumun en güzel örneğini Manas
Destanı'nda görmekteyiz. ~iteldm Cakıp

Han, oğlu Manas'm kendisine':

Kayıptm kısın kara Börük
Karmap aldım taladan.
Sooruktun kısın Akılay

Oleolop aldım korgondon,
Kıs alganday bolbodum
Kısı koynun körbödüm (Radloff, s. 69)

dediğini duyıınca atına atlar ve oğluna denk
bir kız aramaya çıkar. Nilıayet bir çobanın:

Kıstın cönün bilemin.
Temir-Kan'dınkısı Kanıkey

Manaska tentiş kıs ede:
Ceken barınday celpingen,
Ces cıgaday cefiilgen,
Altından sökö kogıçı,

Kaym atası Cakıp-Kangacagıçı,

Caksı kelin boloçu (Radloff, s. 71)

demesi üzerine Temir Han'a gider ve ona:

Temir-Kan degen kan bar,
Aska salgan tuzu bar.
Kanıkey degen kısı bar;
Körökö kiyse, cenfeş deyt,
ol Kanıkey degen kıs, i

Bu Manaska tefideş deyt
Kanıkeygacuuçu tüsö keldim (Radloff, ss ..72
73)

diyerek kızma oğlu için dünür olduğımubelir
tir.

Seyitbek Destanı'ndaisebu işin kahra
manın "yengesi" ve "aile dostu" tarafından

gerçekleştiğini görüyoruz. Gerçek hayata ben
zerliğiyle de dikkati çeken bu duruma göre
Seyitbek'in yengesi Fatıma ile babası Kur-

manbak'in ölümü üzerine kendisini büyüten
Kaşkar Hanı Akkan, Möl'ünbabası Vazil·
kan'a giderek usulünce kızı isterler. Seyitbek
içlerinde aile büyükleri. beyleri, vezirleri, yi
ğitlerinin de bulunduğu bu dünür grubunun
başına, kendisini Kaşkar'a gelerek arayıp bu
lan Zayırbek'i ise "dünür başı" tayin eder.
Destanda "Akkan Veziıkan menen kep keüe
şip bütürüp .... Vezil kandın ordusuna aksa
kal, bekteri, vazir, cigiti menen Zayır bekti
kuda başı kılıp, küyöö coldasın caüdatıp, Se
yitbek Baatırdı alıp, kaada-saltı kılıp. tüşüp

kaldı" (Seyitbek, s. 299) satırlarıyla verilen bu
geleneğin uygulanması, destan kahramanı

nın sosyal statüsü ve ekonomik durumu ile de
yakından ilgili bir görünüm arz etmektedir.

Kurmanbek Destanı'ndaise, biraz farklı

bir durum söz konusudur. Söz konusu farklı

lığın "dünür gitme" meselesine zemin teşkil

eden "eş seçme" ve "bu seçimi hazırlayanşart
lar"da görüldüğü bu durum, Kurmanbek'in
babası Teyitbek'in "oğlunun bir eş seçme za
manın geldiğini" söylediği bölümle ilgili ola
rak karşımıza çıkmaktadır.Nitekim Kuman
bek, babası Teyitbek'in, veziri aracılığıyla

"Kazı muptuların el biylegen mıktıların köü
gülü süygönün köbünçü biylerin çakırıb alıp:

Siler Kurmanbekke söylöşkölü, Kırgız Kıp

çaktan kız tandasm, koldsan kelet emespi, öz
elden degen caksı bolot" (Kurmanbek, B. 52)
dediğini duyunca ona:

Han Teyitbek atama,
Kaytıp bargın Zayırbek,

Kan kuzguruü bolboyt dep,
Aytıp bargın Zayırbek (Kurmanbek, B. 56)

diyerek bu teklifi kabul etmeyeceğini;

Soodargerden,kerbenden,
Ugııp, körüp kelgenden,
Urunda cak kız uktum,
Baktıluubaatır erlerden.
Kabarı cörek degdetti,
Kak oşo kızdı alam men.
Oogan hanı Bakburhan
Opsuz baatır dep ugam.



Oşaga baram men mından

Bakburdun calgız bir kızı,

Adamzattıncıldızı!

Bakburhandınantı bar;
"Meni sayıp kim çıksa,

Kanışaydı berem dep,
Kaalap cürgön dartı bar.

Kenışaydı berem dep,
Kanday köçtüü er keçet,
Ürgönçtün suusu tereü, - dep (Kurrnanbek,
ss. 56-57)

diyerek de güzelliğini duyduğu Kamşay'ı ala
cağını belirtir. Babasının "ihtiyatlı olması"yo
lundaki uyarılarındansonra kırk yiğidive Za
yırbek'le birlikte yola çıkar. Ürgönç Suyu'nu
geçen Kurmanbak Zayırbek'i Bakburhan'a
yollar. Zayırbek, Bakburhan'a:

Kız alışıp, kız bergen,
Kudalıkka kandaysıü?

Izaattaşıp ötüügö,
'I\ıuralıkka kandaysıfı?

Kudalıkka biz kelip
Kol kuuşurup turubuz.

Kuday nasip buyursa
Kurmanbek bolot uulufiuz (Kurınanbek, s.
66)

şeklinde bir haber yollayıncaBakbur'un buna
cevabı:

Baatır bolso Kurmanbek
Bastırıp kelsin körömün.

Saydınp koysam oşoga

Balada bolsa bagınam! (Kurmanbek, ss. 67
68)

şeklinde de "teke tek savaşma teklifi" olur.
Sonunda Kurmanbek "yiğitliğinikalın olarak
sunduğu Kamşay'Ta evlenmeye hak kazanır

(Kurmanbek, s. 82). Kurmanbek Destanı'nın

bu yönüyle Yaralı Mahmut ile Mahbub Ha-
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mm Hikayesi'nde Mahmut ile Mahbub Ha
nım'ın karşılaşma sebep ve şekilleriyle evlen
melerini andırmasını ise, ortak bir geçmişe

dayandırınayı,bu ortak geçmişin mirası ola
rak değerlendirrneyiuygıın buluyoruz.

"Ak Möör Destanı"nda ise bu gelenek
anlatının konusuna ve teşekkül tarihine (Kö
se IV,ss. 19-24) paralel bir durum arz etmek
tedir. Nitekim, elimizde toplam yedi varyan
tın her birinde farklı şekillerde karşımıza çı

kan ve daha çok "anlatıcı-dinleyici-çev

re"(Türkmen, s. 170; Dundes, ss. 108-110) üç
geninde değerlendirebileceğimizbu duruma
göre "Kudaybergenev-Bököcev", "Baatırbek"

ve "Eşbetov" varyantlarında damat adayı ya
şı mam Cantay, bazen su kenarında toplanan
kızların içinde görüp aşık Olduğu (Ak Möör,
s.12), bazen güzelliğini duyduğu Möör'e (Ak
Möör, s. 127-115) önce yiğitlerini yollar; onla
rın kendisi için:

Alamın degen küyööriüz

Altmış beşte çal eken.

Alamın degen küyööfi

Cetimiş yaşar çal eken (Ak Möör, s. 14)

veya "Möörcan, Cantay, Baatır degen çıkkan,

dalaydı çıkkan, saga keliptir agam deo atayın

özü. Cetimişke cakındap bargan kişi, seni me
nen beşöö bolmak boldu. Baram desen haram
de, cok desen cok de" (Ak Möör, s. II7) diye
rek, yahut da:

Kümüş çınar bay terek
Kalafida barbı kız-kelin?

Kün ca~alduu Möörkan
Aranda barbı kız-keliıı? (Alt Möör, s. 127)

diye su kenannda bayanlarla söyleşir dura
rak kızı istemelerinin arkasından"bizzat ken
disinin bu işi yapmasının daha doğru olacağı"

(Ak Möör, ss. 115-117, 128-129) düşüncesiyle

yola çıkar.Ô:

Söz konusu destanda Cantay'ın Mööı;'e

dünür olarak "aracı" yolladığı(Ak Möör, s.32)
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ya da aracı olarak gönderdiği kişilerden baş

ka kendisinin de arkasından gittiği (Ak Möör,
s. 21) ise anlatıcının ünlü bir destan musanni
fi olması kadar epik geleneğin,günümüze ya
kın zamanda teşekkül eden yeni ürünlere et
kisi olarak düşünmekteyiz.

Bu konuda sonuç olarak diyebiliriz ki
Seyitbek Destanı'nda"dünür gezme (kuda bo
luv) geleneği örnekler verdiğimiz diğer des
tanıarda da olduğu gibi anriıtının konusuna
ve teşekkül tarihine, dolayısıyla söz konusu
ürünün yaygın olduğu bölgenin yargılarıyla

büyük bir paralellik göstermekte; sözlü türle
rin gerçek hayatın çeşitli şartlarına olan bağ

lılığını açıkça ifade etmektedir.
• Destan dikkatimizi çeken en önemli

noktalardan biri de "ant geleneği"dir.İnsanla
rın tarih sahnesine çıkıp belirli bir düzen için
de yaşamaya başlamaları ya da söz konusu
düzeni oturtmak için başvurdukları durum
lardan olan ant başlarda "iki boy ya da kabile
arasındakidostluk ve kardeşliği kurmak" için
yapılan bir tören iken giderek kutsal kabul
edilen varlıklar ve unsurlar (Tanrı, totem, di
ni kitap, gücüne inandıkları hayvan ya da
nesneler ve maddeler vb) üzerine yapılan bir
kargış (beddua, ilenıne) halini almıştır. "I'ır

nak yalamak", "bir yeri veya nesnegi kertme"
(bugün Anadolu'da hala varlığını sürdüren
"beşik kertme" de bir çeşit and içmek demek
tir ki, bozulması rahatlıkla kan davasına dö
nüşebilmektedir), "kan içme" (Hünkar keli,
mesinin "hun-har", yani "kan içen" anlamını

taşıdığı unutulmamalıdır), "karşılıklı hediye
alıp verme': (kız alıp verme, iki tarafın giysile
rini değiştirmeleri vb.) gibi çeşitli şekillerde

karşımıza' çıkan bu gelenek (İnan, ss, 317
330), halk hikayelerimizde (Köse V, ss. 173
183) ve destanlarımızda da yerini almakta ge
cikmemiştir.

Seyitbek Destanı'nda"and içme", çok çe
şitli şekillerde karşımıza çıkmakta olup, ba
zen nasıl ve hangi kutsal varlık ya da nesne
üzeriııe olduğu açıklanmadantaraflardan bi
rinin and verdiğindenbahsedilmesi şeklinde

dir. Nitekim Dölön Han'ın gözcüsü, Zayır

bek'in "Seyitbek'in, yokluğunda aldığı toprak-

larını geri vermesi yolundaki emirlerini hü

kümdarınailetmesi" isteğini belirtmesi üzeri
ne ant verir (Seyitbek, ss. 246-247).

Bazen antlaşma, eski Kazak ve Kırgız

lar'da yaygın olduğu gibi "kılıç ucu yalamak"
şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Nitekim
demir kültü ile ilgili bir durum olduğunu tah
min ettiğimiz bu husus destarıda "Akkan'm
ömür boyu dost olmaları için Seyitbek ile Dö
lön'ün dokuz yaşındaki oğlu Dege'ye kılıcının

ucunu yalatması" (Seyitbek, s. 287) ve yine
"Seyitbek'in uzun yıllar el sürülmeyen, anne
si Kanışay ile babası Kurmanbek'in mezarla
rını tamir ettikten sonra kendi kılıcınm ucu
nu yalayarak babasının adını yaşatacağına

dair söz vermesi" (Seyitbek, ss. 227-228) şek

lindedir. Verilen sözün bir ant, bir yemin oldu
ğundan bahsedildiği de olmaktadır. Mesela
Seyitbek, kendisini korkutmak isteyen Dölön
Han'ın bu yoldaki sözlerini duyunca "toprak
larına ve özgürlüklerine engelolacak kimseye
aman vermeyeceklerine dair:

Erke menen Torkogo.
Cekeleşip sayışıp,

Möröy koysok ortaga.
Kıyşayıp attan kalganda,
Kılçektap başın keseli,

Bul aytganım şart boIsun,
Ortada katuu ant bolsun (Seyitbek, s. 259)

diyerek, "söz" üzerine yemin eder.
En güzel örneğini Dede Kotkut'ta "Bey

rek and içdi: Kılıcuma togranayın, ohuma
sançılayın,yil' gibi kertileyin, toprak gibi sav
rılayın, saglıg ile varaçak olur isem Oğuza,

gelüp seni halallıga almaz isem" (Ergin, s,
135) satırlarında bulduğumuz ve demirin ka
tılığı, sertliği, soğukluğu yanında keskinliği

ve ölümü hatırlatması sebebiyle "kılıç" veya
"bıçak" üzerine yemin etme motifiyle, Manas
Destam'nda da karşılaşmaktayız. Nitekim
Kökçö'nün çoralarının araya fitne sokup Kök
çö ile Alman Bet'in dostluğunu bozmaları ve
Kökçö'nün Alman Bet'e at, elbise ne istiyorsa
alıp gitmesini söylemesi üzerine Alman Bet:



Atın arık yeri yokl
Elbisemde yırtık yok!
Fesatların işi bozulsun!
Fesat kişi çatlasın!

At gereği yok, dedi,
Elbise gereğiyok, dedi.
Yere bir işaret çizdi,
Bıçağını tekrar kınına koydu. (Yıldız, s. 259)

şeklinde tepki gösterir.
Verdiğimiz birkaç örnekten de anlaşıla

cağı üzere başta Seyitbek ve diğer Türk des
tanıarında antlaşma, tarafların ve içinde ya
şadıkları toplumun değer verdikleri nesne ya
da varlıklar üzerine yapılmaktaancak mutla
ka ant içenin veya antlaşantaraflarınhayatı

nı ortaya koyduğu görülmektedir. çünkü in
san hayatı, canı bütün değerlerin üzerinde
yer almaktadır.

* Araştırma konumuz olan Seyitbek
Destanı eski bir düğün adetini de yaşatmakta

olup, bu adetin Orta Asya Türk Destanla
rı'nda, bir .anlamda da günümüz Türk Boyla
rı'ndaki varlığına işaret etmektedir. "Gelin
koltuklarna" ya da "Gelini koltuğa alma" adıy

la bugün Anadolu'nun bazı bölgelerinde hala
yaşayan bu gelenek daha çok yerleşik hayata
has özellikleri yansıtmasına rağınen Türk
ler'in eski hayatlarından da izler taşıması se
bebiyle ilginç bir görünüm arz etmektedir.

Bilindiği üzere Eski Türklerde aile bir
erkeğin bir kadını kaçırarak, ganimet olarak
ya da onun akrabalarından bir delikanlıya,

kendi akrabalarındanbir kadını vererek ger
çekleşirdi. Aslında "aile" olarak nitelendiril
mesi mümkün olmayan bu tür birlikteliklerde
anne esastı ve doğacak çocukların aile büyük-'
lerine olan yakınlığıveya uzaklığı, doğumola
yı ile belirleniyordu. Anneliğin ve doğurma

nın esas olduğu bu birleşmelerde bazı forma
litelerin ortaya çıkmasıylaçocuğunmülkiyeti
babaya geçmiş olacaktı (Gökalp, ss. 305-307).
İşte bütün bu formaliteler, ailenin satın alma
veya akitleşme (söz, nişan, kalın, çeyiz vb.)
yoluyla kurulmasıdüğün olayının, dolayısıyla'

pek çok düğün adetinin de ortaya çıkmasına

sebep olmuştur. Bunlardan en önemlisi de kı

zın baba evini terk ederken gördüğümüz"kı-
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zın uğurlanması" sırasında başvurulan pra
tiklerdir. Nitekim güveyin dostları ve yakın

larıyla birlikte gelini almak üzere geldiğinde

kayınpederininonun boynuna bir yazma sar
ması; kızını bu olaydan sonra güveye verme
si, bunların en önemlisi olup "babanın kızı

üzerindeki velayet hakkının artık damada
geçtiği" anlamını ifade etmektedir. Kısacası,

bu yazmanın önenıi büyüktür. O sebeple da
mat, kızın evden ayrıldığı sırada kızın evine
komşu olan gençlerin almak için uğraşacağı

yazmayı, vermemesi gerekmektedir. Bu yüz
den boynuna uzanan ellere çeşitli hediyeler,
paralar vermesi, adettendir (Gökalp, ss. 304
309). Günümüzde "gelin arabasının yolunu
kesme" şeklinde yaşadığını düşündüğümüz

bu formaliteler zincirinde düğün gününün en
önemli halkası da "Koltuklama geleneği"dir.

Bugün Kazaklarda "tüye murundık" (Köse .
VU, ss. 46-47, s. 177) adıyla yaşayan; Ege Böl
gesi'nde ise "koltuğa alma", "gelin alma" ya da
sadece "koltuk" adıyla da bilinen bu adet, ge
leneğe göre düğün gününün en son pratiğidir.

Düğün eğlencelerinin ve hazırlıklarının gerek
kız, gerekse oğlan evinde son bulduğu günün
akşam saatlerinde (tam havanınkarardığısı

rada) erkeklerin toplandığı köy veya kasaba
nın en geniş meydanında oyunlar oynanmış,

yenilip içilmiştir. En son, damat adayı ortaya
çıkar ve davetlilerden daha uzun bir süre oy
nar. Onun yerine oturmasıyla birlikte zurna
ağır bir hava çalmaya başlar (Bu hava, adetin
tespit edildiği yörelere has bir özellik taşı

makta olup, sadece "gelin alma" sırasında ça
lınır. Düğünü seyretmeyenler bile bu havayı

duyduklarında "gelinin alındığını" anlarlar.)
damat adayı ve düğün alayı davul zurna eşli

ğinde kız evine doğru yola çıkarlar.

Koltuk havasının çalınması, gelinin son
dakikalarını geçirdiği, baba evinde de bir çok
hazırlığın yapılmasına sebep olur. Nitekim o
ana kadar açıkolan duvağıörtülür, yanına al
ması gereken şeyleri bir daha kontrol edilir.
Davulun ve zurnanın sesinden düğün alayı

nın yaklaştığını anlayan gelin sağında ve so
lunda, koluna girmiş yengeleri (bunlar, geli
nin gerçek yengeleri olabileceği gibi, ailenin'
sevilen ve bu işlerde tecrübeli kadmları d.~

Yıl: 13 Sayı: 51 .

yengelik görevini üstlenebilirler) arasmda ka
pıda bekler; düğün alayı gelince de kolundan
davetlilerden ayrılıpkendisine doğruyürüyen
güvey tarafından koluna girilerek yeni evine
götürülür.

Bundan kırk yıl öncesine kadar Anado
lu'nun pek çok bölgesinde, özellikle de Muğla,

Manisa, Aydın, Balıkesir çevresinde yaşayan,

"yeni salon düğünleri"nin~ "nikahtan bala
yına gitme" gibi pratiklerin, formaliteleri az
olan evlenmelerin ortaya çıkmasıyla bugün
sadece söz konusu çevrelerin sadece kırsal ke
simlerinde can çekişen "koltuk geleneği"nin

Seyitbek Destanı'ndaki görüntüsü ise, Kırgız

düğün adetleriyle büyük bir paralellik göster
mektedir. Çünkü Torko'nun kızı SancırgalBö
rü'ye teslim edilirken yanındaki kızlar onun
hizmetini görmekte; Börü Baatır'ınyanındaki

beş yiğit ise ona yoldaş olmakta, heyecanını

yatıştırmaktadırlar. Anlatıda: "Sancırgaldı

biykeçter candaşıp, Börü Baatırga beş cigit
küyöö coldaş bolup..." ( Seyitbek, s. 287) ola
rak gördüğümüz bu durum Kocaeaş Desta
nı'nda da söz konusudur. Nitekim "kendi hu
yuna, suyuna denk olanı alacağı"yolunda bü
tün kabile ve boylara haber salıp atıcılığına

ve yakışıklılığına vurulduğu Zulayka, kabile
sine kararınıbildirmek ve kayınplk!eri Karıp

bay'ın ülkesine gitmek üzere meydana çıktı

ğında sırtında gelin elbisesi, yanında da kırk

kızı vardır; Kocaeaş ise içeride damatlığınku
rallarının öğretildiği ve koltuklayarak dışarı

çıkarıldığı düğün çadırının önünde, atın üs
tünde Zulayka'yıbeklemektedir. Destanda:

Kırk kız nöökör koşçu alıp,

Kızdin turgan cerine.

Küyöölük cönün bilgizip
Örgöödün sırtim çıgarıp,

Koltuktap atga mingizip
Koşuluşup kız kelin (Kocacaş, s. 27)

satırlarıyla verilen bu gelenekle Kurmanbek
Destanı'ndada karşılaşıyoruz. Hikayedeki.

Bütün cibek kiyingen,
Töymölörü asıl taş.

Tunuk suluu Kanışay

On altıda özü eaş

Ceüesi menen buralıp

Basıp keldi canaşa.

Tunuşa turdu Kanışay

Köz ciberip karasa
Oyun, külkü, tamaşa

Kırk cigitin cırgatkan

Kızıganda Kurmanbek
Kanışaykaçan kelet dep (Kurmanbek, s. 81)

satırlarından da anlaşılacağı üzere düğün eğ

lencesinin bitiminde gelin Kanışay, yanında

yengesinin kolunda Kurınanbek'inkırk yiği

diyle bulunduğu düğün çadırının yakınında

beklemektedir.
Ak Möör Destanı'nda ise destana adını

veren Möör, eşi Cantay'ın bulunduğu gerdek
odasına yengelerinin kolunda götürülür, An
latıda, "Ayıldan ceüeleri çogıılup, Möördü as
tma salıp küyöönün canına alıp bardı (Ak Mö
ör, s. 15) satırlarıyla tespit ettiğimiz bu du
rumdan sonra "koltuğa alma" geleneğinin

destanlarımızdaki görüntüsü ve izleri hak
kında "söz konusu adetin uygulandığı zama
nın günümüzdekine paralel bir özellik göster
mesine rağınengelinin yanındakikimse ya da
kimselerin zaman zaman epik geleneğe has
unsurlarla karşımızaçıktığını"söylemek yan
lış olmaz kanaatindeyiz.

.* Üzerinde çalıştığımız destanda dikka
ti çeken bir başka husus da "ölü aşı gelene
ği"dir. Eski Türklerin hayatını düzenleyen,
dini ve sihri birtakım pratikleri de beraberin
de getiren, "seylan" (şölen), "sığır" (av) ve
"yuğ" (matem) adı verilen üç büyük törenin
(Köprülü, s. 72) en önemlisi, kuşkusuz "yuğ"

idi. Çünkü bu ayin giderek zaman içinde "sı

ğır" ve "seylan'ida gördüğümüz bazı pratikle
rin de yerine getirildiği bir gösteri halini al
mıştır. Oğuzlardan Çin Türkistanı Türkle
ri'ne, Göktürkler'den Kafkasya Türkleri'ne,
Kazak, Kırgız ve Türkmenlerden Anadolu
Türkleri'ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıl

mış olan bu merasimde ölenin ruhuna dualar
okunur, kurbanlar kesilip yemekler yenir; öle
nin yaptıkları kahramanlıklarıanlatan mer-
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siyeler, destanlar okunarak kopuzlar çalınır

dı. Zaman içinde yeni kültürlerin, yeni dinle- .
rin etkisiyle defalarca (3., 7., 40., 52. günler.
de) tekrarlanan bu merasimlerden en önemli- '
si, ölümün ı. yılında yapılan idi. Bu da en az
ilki kadar muhteşemolur, misafirler çağırılır,

yarışlar tertip edilir, yenilir içilirdi (Köprülü,
ss. 87·100; Ögel, s. 760).

Ölenin sosyal statüsü ve ekonomik yö

nüyle yakından ilgili olan, günlerce devam
edebilen (Köprülü, s. 99) bu ayinde merhu
mun atının serbest (ıduk) bırakıldığı,sahibiy
le birlikte gömüldüğüya da kuyruğunun kesi
lerek veya bağlanarak sürünün diğer atların

dan ayrıldığı, mezarın yanına ölünün sevdiği

yiyecek, takı vb. konulduğu düşünülecek olur-,
sa ilkel bir kurban ziyafetinden başka bir şey

olmadığı anlaşılan matem törenlerinin (Köp
rülü, ss. 93-95) en görkenılisi şüphesi ki Türk
kağanlarıiçin yapılanları idi. İlk örneğini Or
hun Yazıtları'nda gördüğümüz üzere yakın

(yerli) ve uzak (yabancı) devletlerden ağlayı

cılar (yuğçılar) getirildiği, (Ögel, s. 760; Köp
rülü, ss. 89-91), ordunun, yabancı elçilerin,
boyların geçit yaptıkları, "ölenin ruhuna say
gı ve ibadet yanındaonun yerine tahta geçeni
kabul etme ve ona bağlılığını belirtme" an
lamlarına da gelen yıığ törenleri adeta ulus
lar arası bir özellik taşımaktaydı (Ögel, s.
759). Bugün Anadolu'da "ölü aşı" ya da "ölü
aşı verme" adıyla (eskisi kadar görkemli ol
masa da) hala yaşadığıbilinen ve katılmama

nın asi olarak bilinip savaşa bile sebebiyet ve
rebileceği bu tören (Ögel, s. 769)in özellikle
ölümü takip eden gün, ay veya yıllarda yapı

lanları; öleni ve onun yaptıkları güzel işleri

(olay, yapı vb.) hatırlama, ruhunu rahatlatma
kısacası ataya, aile büyüklerine saygı ve bağ

lılık anlanılarını taşımakta olup" Seyitbek
Destanı'nda da aynı özellikte karşımıza çık.

maktadır. Nitekim Seyitbek sevgilisi Möl ile
evlenip de ülkesine döndükten sonra aklına

güvendiği adamlarını toplayarak "babam, de
dem ölünce memleketi başsız, babam da aşsız

kaldı. Yedi göbek akrabalarımı toplayarak ba
bamın ruhuna dua okutayım"der ve her tara
fa haber yollar. Destarıda "Kelerki küzde ke
fieşteş kişilerin ayıp akıl saldı. Kurmanbek,
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Teyit ölgöndö el başsız, Kurmanbek aşsız kal
gan Ceti kan elin çoğultup, Kurmanbektin ar
bagına duba okutup koyıımun-dep, 'Seyitbek
söz saldı ele" (Seyitbek, ss. 302-303) şeklinde

verilen bu aşırı dağılan boyları bir araya top
lamak, .bozulan birliği yeniden kurmak gibi
görevleri olduğunu da görmekteyiz. Çünkü
Seyitbek Kızay, Kara Kalmak, Kaşkar, Ko·
kan, Sayak, Bugıı, Sarbagış, Kumçu, Saruk
ve Munduzlar'dan (Seyithek, s. 306) sayısız

devletin olduğu dönemde Teyışkan'ın (eski
yaptıklarından utandığıiçin) gelmediğini an
laması üzerine yazdırdığı bir mektupta:

Kurmanbek atam aşına,

Cergen menen kel aba,
Ceti kan eli çogulgan,
Saltanatınkör, aba. '
Başına turup bel', aba.
Turkun-oyıın·zooktun

Baygesin özün böl aba (Seyitbek, s.s 305)

diyerek orlu çağırır ve Çoü Bagış'ın idaresini
emrine verir (Seyitbek, s. 306). Teyişkan'ın

gelmesiyle törene başlanır ve "aş" onun: "Ba
lam aşa karıbay degen, dubası kabul bolsun,
bul senin ata-enefidin arbagın sıylap, urmat
tanıfi bolot, kança cıl ötüp ketse da duba oku
tup koygonuü oydogıı cumuş.Al kezde el çabı
lıp, can caüırıp, el bülünüp, esin cıya alhay
cürgöndö cıldan cıl ötüp, Kurmanbek murun
kuça duba kaada menen okulbay kalgan. Emi
dele eş keç emes, dubaü kabıl bolsuü" (Seyit
bek, ss. 305-306) duasıyla sona erer.

Manas Destanı'ndada benzer bir du
rum söz konusudur. Nitekim Kökötey Han ih
tiyarlamış; kan tükürıneye başlayınca' Bok
Murun'u ve halkını çağırarak onlara:

Enkeykenden karım bar,
Emgektegen caşım bar,
Başı tuulu kanım bar,
Biylep turgan biym bar (Radloff, s. lll)

diye seslenir ve ölür. Bunun üzerine Bok Mu
'run beş çocuğunu yanına çağırarak onlara
"Manas'ı, Er Koşay'ı, Alman Bet'i, Er Bagış.,>

Kon Koca başta olmak üzere Semerkand'da'n

'Yıl: 13 Sayı: 51

Rusya'ya, Kaşgar'dan Afganistan'a, Kara
Köl'den Büyük ve Küçük KUıca'yakadar olan
salıadaki bütün topluluklarıbabasının ruhu
na vereceği aşa davet etmesini" söyler (Rad
loff, ss. 111-114). Davet edilenler arasındaka
fir ile müslüman ayrımı yapılmadığı(Radloff,
ss. 115-116) ve en başta Er Koşay'ın çağmldı
ğı bu aş konusunda Bok Murun:
Özü armanda kalbasın!

Bul aşıma kelbese!
Körünbösün kösümöl

Tarınbasın özümö!
Kün çıgardın keyninde

Tötögölü bas üyün
Tüşkö süröy salbasam,
Tör tolturgan suluun
Aç bilekten albasam,
At sonunan salbasanı (Radloff, s. 112)

diyerek "aşa gelmeyenleri itraatsiz kabul ede
ceğini ve onlara savaş açacağını"belirtir.

Dikkat edileceği üzere Manas ve Seyit
bek Destanları'nda "ölenin ruhuna aş verme
geleneği", Türklerin gerçek hayatta (eski ve
ya yeni olsun) uyguladıkları pratiklerle takip
ettikleri protokol e büyük bir paralellik teşkil

etmektedir. Bunu da miİ1etinıizin dünden bu
güne değer verdiği konulara ve liJestan türü
nün, anlatının yaygın olduğu çevrenin ve an
latıcının değer yargılarına sıkı sıkıya bağlı 01
masıylaaçıklamayı uygun buluyoruz.

* Üzerinde duracağımız bir başka konu
ise "evlatlık kurumu" ile ilgili gelenek ve gö
reneklerdir.

Bilindiği üzere' çocuk, ailenin temelidir.
Çünkü "ana-baba-çocuktan meydana gelmiş

olan enküçük insan topluluğu" olarak tarif
ettikleriiaile içinçocuk sadece sevilipokşana-

, cak bir varlık değil, aynı zamanda ileriye dö

nük yatırımıdır da. Onun ailenin iş gücünü
arttıran, bir yerde ekonomisini güçlendiren,
boyıın kuvvetlenmesini Ba/Tl':::iil, :;"yat şart

larının anne-babaya yüklediği sıkıntıları

azaltan bir umudu olması sebebiyledir ki Ba
yındır Han "Kimüfi ki oğlı kızı yok kara otağa

kondurun. kara kiçe altına döşeü, kara koyun
yahnisinderı öüine getürüfi, yil' ise yisüü, yi-
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,mez ise tursun gitsün (Ergin, s. 78) diye emir
vermiştir; Pay Püre'nin "Oğulda ortacum,
kartasda kaderim yok" (Ergin s. 116) diye ağ

laması bundandır. O sebeple kendi kanından
olmayanınkabile içine kabul edilmemesini ve
seçilecek eşlerin il dışından ancak boy içinden
olması gerektiğini öngören, kurban törenleri
ne yabancılan iştirak ettirmeyen atalar kültü
kurallarının ilkel dönemin hayat şartlarını

hafifletecek, boyıın ve soyıın kuvvetlenmesini
sağlayacakbazı tedbirlere yönelmesi; evlatlık
kurumunun da bu tedbirlerden nasibini al-

, ması kaçınılmazdı (İnan, s. 310).
Eski Türklerde evlat edinmeyle ilgili

yolların atalar kültüne ters düşmemesi için
kabilenin bir çeşit muhafızı sayılan şamanın

"ata ruhu"nu "evlatlığınöz soyundan olduğu

na inandırmakya da onun bu soya alınması

için" ayin yapması gerekmekteydi. Nitekim,
yeni babasının çadırındaki ocağı bir parça yağ
atmasıve onun külahını giymesi şerefinekur
ban (alnı akılmalı)kesilmesi ve kendisine ve
rilen aşıklı kemiğini yemesi, analığın meme
lerini emmesi ya da emer gibi yapması veya
dokunması gibi pratiklerle gerçekleştirilenbu
törenden (İnan, ss. 308-312) sonra çocuk, ba-
banın kütüğüne yazılmış sayılırdı. ,

Evlatlık, (varsa) ailenin diğer çocukla
nyla aynı hukuka sahipti. O da diğer çocuk
veya çocuklar gibi babanın exogami dairesi
dışındanevlenebilir, onlar gibi aile veya kabi
le tarafından tartedilebilirdi. Ancak tartedil
me babanın çocuğu olması halinde eski ailesi
ne dönebilen evlatlık babadan hissesine dü
şen para, mal (hayvan v.b.) mirası da alabilir
di (İnan, s. 109). Saray çevresindeki kişiler

söz konusu olduğunda daha çok soylularm
tercih edildiği (İnan, s. 449) evlat edinme işi

nin uşak (hizmetçi) edinmek ("uşak"kelimesi
nin Eski Türkçe'de "çocuk" anlamına geldiği

unutulmamalıdır) ile karıştırılması ise, geli.
şen ve değişen hayatla beraber çok dar bir
çerçeveye oturan akrabalık anlayışıyla ilgili
olmalıdır (İnan, ss. 314-316).

Evlat edinme işinin özel ve yazılı şekilde

yapılmasına, bunların siyasete atılıp tahta
çıkmaları ise ilk defa Uygıır Kağanlığı'nda

söz konusu olabilmiştir. Uygurlar'ın "Tutunç
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oğul" dedikleri (Ögel, s. 449) evlatlıldann baş

ta "kafisık" (''ka" akrabalık belirtir), giderek
"ögey" olarak. adlandırılmalarımrı.COgel,s.
246) ise tamamen ataerkil aile anlayışına ge
l'i gittiğini tahmin ediyoruz.

Seyitbek Destanı'nda ise bu durum.Il
ginç bir özellik göstermektedir. Nitekim anla
tının karmanıolan Seyitbek, babasıKurman
bek'in Kalmuk Ham Dölön tarafından öldü
rülmesi (Kurmanbek, s. 130) ve annesiKanı

şay'ın da intihan (Kurmanbek, s. 130; Seyit
bek, s. 135) üzel'ine oğlunun ölümüne sebep
olan dedesi Teyitbek'i öldüren aile dostlan
Akkan tarafından hükümdarlıkyaptığı Kaş

kar'a götürülür (Kurmanbek, s. 139). Çünkü
Kurmanbek öleceğini anladığı sıradayanı ba
şında olan dostu Akkan Han'a;

Ardaktap cakşı bagıp al
Arkamda calgız balamdı (Kurmanbek, s. 128)

diyerek "oğlunu evlat adinmesini" vasiyet et
miştir.

Gerçekten de Akkan altı yaşındaki Se
yitbek'i kendi öz oğlundan ayırt etmemiş; onu
bir Kaşkarlı gibi büyütüp eğitmiştir. Tam on
iki yılona babalık yapan (Seyitbek, ss. 201
203) Akkan'ın yanında Seyitbek, Kurmanbek
gibi heybetli, yakışıklı. güçlü kuvvetli bir de
likanlı olmuştur. Destanda: "Akkan Seyitbek
ti öz uulunan kem körboy erkin asıragan,Se
yitbek Kurmanbektey albetüü, sürdüü, er
münözdüü boyga cetip, bolumduu cigit boldu'
(Seyitbek, s. 203) şeklinde verilen bu dönem
den sonra Akkan babalığını gösterir. Seyit
bek'e Möl'ü isteyen de (Seyitbek, s. 299), iki
sevgiliyi evlendiren de (Seyitbek, s. 301) Ak
kan Bey'dir.

Kocaeaş Destanı'nda ise Kocaeaş'ın da
böyle bir kardeşi vardır. Nasıl ve ne şekilde

Karıpbay tarafından evlat edinildiği belli ol
mayan Sartkoşçu'nunbu konumu, destanda:

Aytpassınbir ooz inim dep;
Atam enem sizden başkabı?

Aytıp bel' mergen enemdi,
Cat eline könömbü? (Kocacaş, s. 111)
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. Eske albas mendey cetimdin.
,.Ata, ene bölök ,can bolsam,

Öz cönümö kelirgifl;:' ;,'
Kança adam aytıp eürsö da,
Bir tuugan emes ekenınin,

.Bir tuuganımcok bolsa, '

Akın bölök ekenmin....• (Kocacaş, s. 112)

satırlarında tespit ettiğimiz evlatlık Sartkoş

çu, Kocaeaş ile aynı haklara sahip olarak kar
şımıza çıkar. Nitekim ağabeyi Kocaeaş Sur
Eçki tarafından öldürüldükten iki yıl sonra
Zulayka'yı:

"Agadan kalsa ini" dep,

Artında kalgan cesirdi,
Aganın zaybın ini olmak (Kocacaş, s. 121)

sözleriyle belirtilen "ağabeyin dul kalan eşi

ile, kayınbiraderin evlenmesi geleneği" uya
rınca Sartkoşçu ile evlenirler (Kocacaş, s.
122).

Evlat edinme geleneğininManas Desta
nı'ndaki görüntüsü ise, Kocaeaş Destanı'ndan

oldukça farklı bir şekildedir. Kocaeaş'ın mitik
unsurlarla yüklü bir anlatı olması yanında

sadece (Aliınkul Üsönbayev varyantı) bir tek
anlamda tespit edilmesinin tamamen anlatı

cıyla ilgili bir durum olup hikayenin devamı

nı sağlamak için sonradan eklendiğine (çün
kü destanın baş kısmında Sartkoşçu'dan hiç
bahsedilmemektedir) bağlayabildiğimiz bu
durumun aksine Manas'ta evlat edinme, gele
neklere ve eski Kırgız-Kazak hayatındaki uy
gulamalara paralel bir görünüm arz etmekte-

, dir. Nitekim Kalmuk Ham'nın oğluAlmam

bet'in Cakıp Han ve eşiÇakanım tarafından

evlat edinilmesi.Almambet'in Manas'ın anne
sinin memesini emmesi ile gerçekleşmektedir.

Destanda:
Almambet attan tüştü deyt,

, Manas ta tüşö kaldı deyt.
Çakammın katıp kalgan ak emçek
Aa süttür baydaboldu deyt.
Ti;'kirep agıp turdu deyt.
Andan Almambet batır ayttı deyt: ,/

Milli FOlllflür
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"Enekeünin ak emçek
Agıp turat, Martas kan!
Bir emçegin sen emgin,
Bil' emçegin men emeynl
Belimdi kanday buulayn!
Cakıp baydan tuuayn!
Seni minen bir tuugan adam bolayn!
Bir emçegin Almambet emdi deyt.
Bir emçegin Manas emdi deyt!
Emi üyünö bardı deyt, "
Cırgap-kulap cattı deyt,
Manas minen Almambet
Ököö bir tuugan adam boldu deyt (Radloff, ss.
56-57; İnan, s. 311)

şeklinde verilen bu gelenek günümüzde Ana
dolu'da gördüğümüz uygıılamalara olan ben
zerliği ile dikkati çekmektedir. Çünkü iki ço
cuğun aym kişi tarafından emzirilip "süt kar
deşi" olmaları meselesi sadece Almambet ile
Manas arasında değil, "Semetey'in düşman

çocuklarını kardeş yapmak için annesinin
memesini emzrrmesi'tnde de karşımıza çık

makta (İnan, s. 312); bu durum hikayede:

Acıbaydın katını

Boyunda kalgan eken deyt
Almambetin katını

Boyunda kalgan eken deyt

Eki katın tuudu deyt

Kanıkeydicetelep
Emşegin ooşandırıp aldı:

"Canı tuugan eki bu bala
Emekteş polup alam deyt (Radloff, ss. 228
229; İnan, s. 312)

satırlarında tespit' edilen ve Kazaklar'da da
görülen (Köse VII~ ss. 75-79) bu geleneği de
"anlatı türlerimizin, 'yaygın oldukları, yaşa

dıklarıçevreden kopuk olamayacakları"görüş

ve gerçeğine bağlamayı tercih ediyoruz.
• Seyitbek Destam'yla ilgili özellikler

konusunda üzerinde duracağımız hususlar
dan sonuncusu "boz" kavramı üzerinedir. Sa
dece söz konusu destanda değil hemen bütün
sözlü tür ve ürünlerimizde karşımıza çıkan
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bu kavramınSeyitbek Destanı'ndakigörüntü
sünü vermeden önce bu terimin ortaya çıkış

sebebi ile folklorumuz özellikle de halk hika
yelerimiz ve destanlarımız için ifade ettiği de
ğer üzerinde durmayı düşünüyoruz. Çünkü'
ancak bu şekilde boz kelimesinin Türk düşün

ce yapısı ve Türk dini ile yakından ilgisi, orta
ya çıkarılabilecektir.

Bilindiği üzere Oğuz Han'ın ordusu iki
kola ayrılmış;her kol da bir beylerbeyinin ku
mandasına verilmişti, Bu iki kolun her biri
3'er emirlik, her emirlik de 4'er boya ayrılmış,

tı, İki kolun birini Bozoklar diğerini Üçoklar
temsil etmekte olup Bozoklar'ın üç emirini
Oğuz'un ilk eşinden olan oğulları Gün, Ay,
Yıldız; Üçoklar'ırı üç emirini ise adı geçen hü
kümdarın ikinci eşinden olan diğer oğulları

Gök, Dağ, Deniz teşkil etmekteydi (Gökalp,
ss. 48-50). Bozoklar "sağ kol"u, Üçoklar ise
"soı'kol"u teşkil; sağ kolu "erkek", sol kolu da
"kadın" temsil ediyordu. Çin'de de görülen bu
ikili tasnifte başta taraflar birbirlerine eşit ol
duğu (Gökalp II, ss. 132-134), bir başka ifa
deyle toplumdaki sosyal sınıfların henüz te
şekkül etmediği dönemlerde bu smıfların ma
but ya da totem olarak kabul ettikleri varlık

lar ve timsalleri arasında da bir eşitlik vardı.

Ne zaman ki sosyal sınıflar ve fertler söz ko
nusu oldu, işte o günden itibaren her zümre
nin totemi ve mabudu da, o zümrenin, toplum
içindeki yeri ve önemi ile.eş değerde tutulma
ya başlandı (Gökalp II, ss. 63-68; 146-148).
Eski Türkler'de dini tasnilin, sosyal hayatta
ki tasnifin aynısı olup, ondan doğması sebe
biyle dini pratik ve inançların da sosyal daya
nışmayı ve sosyal hayatı güçlendiren bir
normla karşımıza çıkacağı (Gökalp II, s. 46),
bu duruma göre de ikili tasnifte "üst" (yukarı)

ve "alt" (aşağı) tasniflerini temsil eden erkek
(ak) ve kadın (kara) (Gökalp II, s. 52) sembol
lerinin üst-erkek-ak_ :gök· ve alt-kadın-ka

ra_"yer" değerlendirileceği, Tanrılar alemin
deki "gök tanrı" ve "yer tanrı" inancında bu
dengenin gök tanri lehine bozulacağı da ke
sindi.

Kültigin anıtında karşımıza çıkan "Üza
kök tangri. asra yagız yir" (Çağatay, s. 6) ve
"öza Türk tangrisi" (Çağatay, s. 7) satırlarm-
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KaÇıP bardı Sur Eçki,
Atoyııok, Taldı Bıılakka (Kocacaş, s. 94)

Askanın orta çeninde
Kargaday bolup turabı (Kocacaş, s. 96)
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mısralarından da anlaşılacağı üzere keçinin
çıkardığı duman (sis), Kocaeaş'ın etrafını gör
mesine engeldir; zaten Koeacaş'ı kayalıklara

çekebilmesinde bu dumanın rolü büyüktür.
. Makalemizin başında da belirttiğimiz

üzere, Seyitbek Destanı'nda tespit ettiğimiz

. bazı unsurların ortaya çıkışı yanında dünden

bugüne geçirdiği değişikliklerile bazı destan
.larımızdaki görüntüleri hakkında diyebiliriz

ki; ortaya koymaya çalıştığımızbütün bu ge
lenek, görenekve özellikler Türk Destarıla

rı'mn dolayısıylaTürk Dünyası'nınortak nok

taları olup, geçmişteki ortakhayatımızınsöz
konusu anlatı türündeki izlerinden sadece bir

kaçını teşkil etmektedir.

Too etektep Sur Eçki
Kümüş taştı ördödü,

Destanı'nda da rastlamaktayız. Nitekim hi
kayenin asıl kahramanıolan avcı Kocaeaşva
kanın başında sadece yirmi hanelik boyunu
doyurmayı düşünürkenZulayka ile evlendik
ten sonra olayların akışı değişir ve gerek Ko
cacaş'ın, gerekse onun ölümünden sonra gör

düğümüz oğlu Moldacaş'ın bütün mücadelele
ri Sur Eçki'yi yakalayıp öldürmekle ilgili ola

rak ortaya çıkar. Anlatıda:

. Kapalangan eçkinin
Kabıl boldı tilegi.
Mergendin: turgan askası,

Meltiregen zoo bolup,

Asmaga cakın tireIdi.
Açıldı salgan tumanı,'

Kocaeaş tiktep karasa,

satırlarındada görüldüğü üzere Sur Eçki, Ko
cacaş'ı zor dururnda bırakmak için onu dolaş

tırır durur; nihayet onu dağın en yüksek tepe,

. sine, bir kayanın üzerine çekmeyi başarır ve:

Kök ala sakal kalkıdap (Seyitbek, s. 254)
ve:
Cefie cürgön sur meneri

Kamaarabay barıüız (Seyitbek, s. 255)

şeklinde karşımıza çıkan bu ifadelere Kocaeaş

dO

da da görüldüğüüzere "tengri" ve "kök" ifade
leri, aynı anlamlarda kullanılmış (Çağatay,

ss. 26-29), günümüze kadar da ö şekilde mu

hafaza edilegelmiştir. Bugün de (gök-mavi
tanrı) kavramlarınıbenzer ya da ayrı durum

larda kullanılmasında"gök"ün, dünyanın bir

parçası olarak düşünülmesininde büyük bir
payı olmalıdır.Nitekim Oğuz Kağan'ıngökten

ışık içinde inen ilk eşinden olan çocuklarına

"Gün", "Ay", "Yıldız" adını vermesinin (Ögel

III, ss. 140-141) sebebini, bu düşünce siste
minde aramak gerekmektedir.

İşte bütün bu hususlar Türkler'in kendi
sembolleri olan kutsal kurda "Kök Böri", en
büyük ve tek tanrılarına "Kök-Ten gri", Oğuz

name'deki Oğuz'a yol gösteren kurda "Gök
tüylü, gök yeleli", koyun ve kuzu sürülerinin
önünde giden ihtiyar, tecrübeli, genellikle de

yaşlı koç ve tekelere "Kök teke" veya "Kök
serke", hatta bazı masallardaki bu tür köpek
lere "Kök kuyruklu köpek", kurtlara da "Kök

cal" denmesine (Ögel II, ss. 42-43); bu tür ifa

de ve benzetmelerin akisleri ve farklı şekiller

de söylenişleri olan "boz", "kır" ve Kırgız Des

lanları'nda gördüğümüz "sur" kelimelerinin

anlatı türlerimizde de yerini almasına yol aç
mıştır. Mesela, halk hikayelerimizde kahra

manı atının terkisine alarak göz açıp kapaya
na kadar gideceği yere ıılaştıran Hızır "Boz
Atlı Hızır" olarak adlandırılır, kısacası "gök",

"boz", "sur" kelimelerinin hepsi de kutsallığı

ifade eder.
Aynı durum Seyitbek Destanı'ndada söz

konusudur. Nitekim Erke ile Torko'nun kök
ala sakalları at üstünde giderlerken bir o ya
na, bir bu yana sallanmaktadırve kendilerin
den önceki yiğitlerin savaşa gittikleri zaman

yüzlerinde fark edilen kararlı, azimli, ne iste
diklerini bilen bu uğurda her şeyi yapabile
ceklerini aıılatan donuk, hissiz bir ifadeyle

durmaktadırlar.Destanda:
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