SEY‹TBEK DESTANI ÜZER‹NE
Sur l'épopée "Seyitbek"

Doç. Dr. Nerin KÖSE*
Büyük savaﬂlar, zaferler, fetihler, felaketler, yenilgiler, göçler bir devletin kuruluﬂu
ve y›k›l›ﬂ› vb. milletleri derinden etkileyen
olaylarla bu olaylar›n baﬂ›ndaki kahramanlar›n yapt›klar› iﬂler, taﬂ›d›klar› kuvvet ve ola¤anüstü yönleri hikaye eden destanlarda yeni
bir olay›n eski bir kahramana aitmiﬂ gibi anlat›ld›¤› veya eski bir olay›n daha sonraki
olaylardan birinin kahraman›na aitmiﬂ gibi
anlat›ld›¤›, çok s›k görülen bir durumdur (Timurtaﬂ, ss. 578-579). Bir yerde destanlar›n teﬂekkülünü de izah eden bu durum (Togan, ss.
4-5) oldukça geniﬂ bir zaman dilimini içine ald›¤› ve kendisinin meydana getiren topluluk
taraf›ndan gerçek olarak kabul edildi¤i için
söz konusu anlat› türünün özellikle yaz›n›n
yayg›n olmad›¤› dönemlerde tarihi bir belge
görevini üstlenmesine ve o ﬂekilde de¤erlendirilmesine yol açm›ﬂt›r. Çevresinin arzu ve
beklentilerini sembolize eden kahraman›n
içinde yaﬂad›¤› toplumun d›ﬂ›ndaki kuvvetlerle mücadelesini anlatmas› sebebiyle olaylar›n
halkta b›rakt›¤› izleri, halk›n onlar hakk›ndaki düﬂüncelerini ve hükümlerini, kahramanlara olan ﬂahsiyetlere karﬂ› sempati ya da antipatilerini, de¤er yarg›lar›n› aksettiren destanlar epik dönemin anlat› ihtiyac›n› karﬂ›layan bugünün “romanlar›”d›rlar (Boratav, s.
73). Bütün bunlara anlat›c›n›n bilgisi, ilgisi
ve beklentilerinin (Dundes, ss. 108-109) etkisini de ilave edecek olursak destanlarda olay›n realitesi yan›nda anlat›n›n ait oldu¤u toplumun zaman içinde geçirdi¤i psikolojik, siyasi ve kültürel de¤iﬂlikleri bulabilece¤imiz kolayca anlaﬂ›lm›ﬂ olacakt›r.
‹ﬂte bütün bunlara dayanarak yaz›m›z›n
konusunu söz konusu de¤iﬂiklikleri aksetti-

ren, bir baﬂka ifadeyle anlat›n›n yayg›n oldu¤u bölgenin folkloru da demek olan baz› özelliklerin Seyitbek Destan›’ndaki görüntüleri
olarak tespit etmiﬂ bulunuyoruz. Oruzbay Urmambetov’un anlatt›¤› ve 1971 y›l›nda K›rg›z
SSR ‹limder Akademiyas› taraf›ndan bast›r›lan varyant araﬂt›rmam›z s›ras›nda Seyitbek
Destan›’nda belli baﬂl› motif ve epizotlar›n›
incelerken bu hususlar›n hem K›rg›z Folkloru
ve di¤er K›rg›z Destanlar›ndaki akislerini de¤erlendirecek, hem de Türk Dünyas› Folklor
ve Halk Edebiyat›’ndaki örnekleri ortaya konulmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
∗ Seyitbek Destan›’ndaki en önemli hususlardan bir tanesi “kal›n” ve “çeyiz” gelene¤idir. Daha önceki iki araﬂt›rmam›zda da söz
konusu etti¤imiz üzere (Köse I, ss. 123-130,
ss. 56-58) bu gelenek, ailenin evlenme yoluyla
kurulmas›yla birlikte ortaya ç›km›ﬂt›r. Çünkü
Türkler’in eski hayatlar›nda bir kad›nla erke¤in birlikte olmalar›, ya erke¤in kad›n› zorla
veya kendi iste¤iyle kaç›rmas›, ya akrabalar›ndan birini ya da k›z kardeﬂini kad›n›n kardeﬂine veya akrabalar›ndan birine vermesi,
ya da karﬂ›l›¤›nda para vermesi yoluyla gerçekleﬂirdi. Elbette bu tarzda gerçekleﬂtirilen
birleﬂmelere “evlenme”, kurulan bu birli¤e de
“aile” demek mümkün de¤ildi. Çünkü ayn›
kad›n, yukar›da belirtilen yollardan biri vas›tas›yla bir baﬂka erke¤in de olabilirdi. Bugün
maderi semiyyenin (ailenin, annelik esaslar›na göre kurulmas›) hakim oldu¤u topluluklarda hala yaﬂayan (Gökalp, ss. 304-305) ve genellikle “kad›na savaﬂ ganimeti olarak sahip
ç›kma” ﬂeklinde ortaya ç›kan bu gelene¤e Masan Destan›’nda da rastl›yoruz. Manas’›n ba-
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bas›na, bu yolla edindi¤i kad›nlar›n› sayd›ktan sonra:
K›s alganday bolbodum,
K›s› koynun körbödüm (Y›ld›z, s. 613)
ﬂeklinde seslenmesinden anl›yoruz ki, Manas’›n Kan›key’den önce de kad›nlar› olmuﬂ
ve yukar›da söz konusu etti¤imiz ﬂekillerde
elde edilmiﬂlerdir. Manas bu kad›nlar› boyuna al›p götürürken hiçbir tören veya anlaﬂma
da yapmam›ﬂt›r (Y›ld›z, ss. 367-370). O sebeple bu kad›nlardan do¤acak çocuklar›n tahta
geçmeleri ve babadan kalacak mirastan pay
almalar› bile ﬂart de¤ildir (Spuler, s. 428). K›sacas›, Manas Kan›key ile evlenene kadar dünür gidilerek al›nm›ﬂ hiçbir eﬂi olmam›ﬂt›r.
Ailenin annelik de¤il de babal›k (pederi
semiyye) esas›na göre kurulmaya baﬂlanmas›yla birlikte dü¤ün adetleri de ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Daha önceden böyle bir ﬂeye
elbette gerek yoktu. Çünkü çocu¤un annesine
olan akrabal›¤›n›, do¤urma olay› sa¤l›yordu.
Ancak babaya olan akrabal›¤›n bu tür, tabi
bir olaya dayand›r›lmamas›, baz› formalitelerin ve merasimlerin uygulanmas›na sebep oldu. Çünkü ancak sat›n alma yoluyla (niﬂanlanma) yap›lan birleﬂmelerde kar›-koca dan›ﬂ›kl› (kararlaﬂt›r›lm›ﬂ) bir tak›m formalitelerle birbirlerine ba¤lanm›ﬂ; kad›n, dolay›s›yla
ondan do¤acak çocuklar da baban›n mülkiyeti alt›na geçmiﬂ olacakt› (Gökalp, ss. 305-307).
‹ﬂte baban›n bu ﬂekilde elde etti¤i “çocuklar› üzerindeki mülkiyeti”, zamanla mallar›n› bir k›sm›n› ona vermek zorunda kalmas›na, yani evlad›n miras hakk›n› elde etmesine yol açm›ﬂ; bugün Türk Dünyas›’n›n çeﬂitli
bölgelerinde hala yaﬂayan kal›n (veya baﬂl›k)
ve çeyiz gelene¤inin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r (Köse III, ss. 16-18).
Eski Türklerde kal›n baban›n o¤ullar›na
verdi¤i bir evlenme pay›, bir baﬂka ifadeyle
o¤ulun baba mal›ndan alaca¤› pay (miras) idi.
Kal›n› verilen gelin, kat›laca¤› yeni ailenin
eﬂit üyesi veya mal› olur; aile fertlerinin yeni
gelin üzerinde bir miras hakk› elde etmesini
sa¤lard›. ‹ﬂte bu sebeple büyük kardeﬂ ölünce
dul kalan gelin kay›nbiraderine düﬂer; koca
mal›ndan iki pay›n varisi olurdu (Ögel, ss.
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256-257). O¤uzlar’daki “levirat gelene¤i”ni
köklerini dayand›rabilece¤imiz “kal›n”›n (Köse III, ss. 16-17) ailenin devam› konusunda
önemli bir yeri vard›. Çünkü kal›n verilen gelin kocas› k›s›r ya da iktidars›z ç›karsa sorunun çözümü ancak ald›¤› kal›n› geri vermesi
ya da kendi k›z kardeﬂlerinden birini o¤lan
taraf›na göndermesi ile mümkün olabilir; erkek ise kar›s›n› “verdi¤i kal›n› geri almamak”
ﬂart› ile boﬂayabilirdi. “Ailenin sigortas›” diyebilece¤imiz ve boﬂanmay› önleyen (Ögel, ss.
260-261) bu âdetin O¤uzlar’da 19. yüzy›lda
Ulu Yüz Türkleri ile Türkmenler’de (Ögel, ss.
256-259) günümüzse ise, Kazaklar’da (Köse
III, ss. 16-17) ve dejenere edilmiﬂ ﬂekli diyebilece¤imiz “baﬂl›k” olarak Anadolu’da hala yaﬂad›¤›n› bilmekteyiz.
“Kal›n”›n karﬂ›t› ise, gelinin getirdi¤i
“çeyiz”dir. Eski Türkler’de erkek evlada oranla üçte bir miktar de¤erinde olan ve k›za evlenece¤i zaman verilen çeyiz, bir k›z›n, “babadan kendine düﬂecek pay” olup, en az kal›n
kadar de¤erli idi. Çeyizini al›p giden k›z›n baba evinde hiçbir miras hakk› kalmaz ancak isterlerse day›lar›ndan da “ye¤enlik hakk›” isteyebilirlerdi (Ögel, ss. 263-264).
Gelini alan o¤lan taraf› bir kad›n ve bir
iﬂ gücü kazand›¤›, k›z taraf› ise bunu kaybetti¤i için “çeyiz”, “kal›ndan” daha az tutulurdu.
Buna ra¤men “çeyiz”i yüksek tutmak, k›z babas› için bir onur say›l›rd› (Ögel, ss. 264).
Eskiden hayvan sürüleri, kad›n ve erkek iﬂçiler, yengeler, gelinin k›rk cariyesi vb.
ﬂeklinde gördü¤ümüz (Ögel, s. 265) ve bu ﬂekilde günümüzde Kazaklar’da bu adla hala
varl›¤›n› sürdüren bu gelenek (Köse, ss. 5862) K›rg›zlar’da da ayn› adla yayg›n oldu¤u
halde, Eski Türkler’de sadece “sep” diye bilinmiﬂ; ‹slamiyet’teki “mehrin bir k›sm›n›n çeyiz
terisinde kullan›lmas›” prensibi ile birleﬂtirilerek kal›n›n çeyize dönüﬂmesi bile söz konusu olmuﬂtur (Ögel, s. 265).
‹ﬂte ad›, yeri, uygulan›ﬂ ve veriliﬂ ﬂekli
ne olursa olsun “kal›n ve “çeyiz” en renkli haliyle temelini teﬂkil eden tarihi ve baﬂka çeﬂitten pek çok olayla birlikte anlat›c›, dinleyici
ve çevre üçgeninin bu konudaki beklentilerini
ve de¤er yarg›lar›n› da aksettiren destanlar-

29

Y›l: 13 Say›: 51
da (Dundes, ss. 108-109; Türkmen, s. 170) da
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Nitekim Seyitbek,
kendileriyle savaﬂman›n bir yarar getirmeyece¤ini anlayan Kalmuk pehlivan› Torka’n›n,
Kalbek adl› elçi arac›l›¤›yla “savaﬂ ganimeti
ve bar›ﬂ teklifi” alarak yollad›¤› ve destanda
“sans›z k›z›l narga alt›n kümüﬂ art›p” (Seyitbek, s. 274) ﬂeklinde verilen hediyelerin yar›s›n› (Seyitbek, s. 280), Torka’n›n büyük k›z›
Sanc›rgal ile evlenmesi için kal›n olarak verdikten sonra (Seyitbek, ss. 285-287) sevgilisi
Möl ile evlenmek için k›z›n babas› Vazilkan’a
“K›tay’d›n k›z›l surusunan k›rk, kara man co¤unan k›rk tündük, beﬂ kobat barmet, alt›
anan, on atlas ﬂay› oramal” (Seyitbek, s. 299)
götürür. Möl’ün getirdi¤i ceyiz ise hikayede:
Tokuz narga sep artt›,
K›z buyumu eken dep,
Dünüyönü köp artt› (Seyitbek, s. 300)
ﬂeklinde ifade edildi¤i gibi dokuz devenin üstünde ﬂimdiye kadar hiç görülmemiﬂ derecede
zengin (düynölük) olarak tarif edilmektedir.
Bu gelenek di¤er destanlarda da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Mesela, Oogan hükümdar›
Bakburhan’›n, üzerine:
Meni say›p kim ç›ksa,
Kan›ﬂayd› berem dep,
Kaalap cürgün ﬂart› bar (Kurmanbek, s. 56)
diye yemin etti¤i ve destanda:
Bakburdun calg›z k›z›,
Adamzatt›n c›ld›z›!
Corugun ayt›p körgöndör
Coruy kelse nur k›z›! (Kurmanbek, s. 56)
diye tarif edilen güzeller güzeli k›z› Kan›ﬂay’›n, Ürgönç Suyu’nu geçerek babas›n› yenen Kurmanbek’le evlenince otuz deve yükü
eﬂyas› ile K›rg›z-K›pçak Eli’ne do¤ru yola ç›karlar (Kurmanbek, s. 82). K›rg›zlar’›n günümüze yak›n teﬂekkül etti¤ini tahmin etti¤imiz
Ak Möör Destan› (Köse IV, ss. 19-35)n›n Kuday Bergenov-Bököçev varyant›nda Ak Möör
için damat aday›ndan istenen kal›n:
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Üç cüz c›lk› bir aydap,
K›z›l kuyruk nar aydap,
.....................
Alt›m›ﬂ bee bir aydap,
Ayr› örköçtüü töö aydap,
....................
Alt›m›ﬂ c›lk› bir aydap,
Ayr› örköçtüü nar aydap, (Ak Möör, ss. 14-15)
Baat›rbek varyant›nda ise:
Altm›ﬂ carga cabd›ktap,
Altm›ﬂ atan zar art›p,
Alt› minçe c›lk› aydap,
........................
Cetimiﬂ carga cabd›ktap,
Cetimiﬂ atan zar art›p,
Ceti minçe c›lk› aydap. (Ak Möör, ss. 131-132)
tutar›ndad›r.
Seyitbek Destan›’nda kal›n gibi kayna¤›n› Türkleri’in eski hayatlar›nda buldu¤umuz ve günümüzde hem Orta Asya Türkleri’nde, hem de Anadolu’da yaﬂayan bir baﬂka
gelenek ise, “dünür gezme” meselesidir. Daha
önce “Ak Möör Destan›’ndaki Çeﬂitli Tabakalar Üzerine” (Köse II, ss. 60-63) konulu çal›ﬂmam›zda da üzerinde durdu¤umuz üzere “dünür gezme” ya da “dünür gitme”, Türk Ailesinin kurulmas› ve kurumlaﬂmas›nda kendine
önemli bir yeri edinmiﬂtir. Çünkü hiçbir dü¤ün merasiminin görülmedi¤i ve eﬂ edinmenin kaç›rma, takas veya ganimet yoluyla gerçekleﬂti¤i “anaerkil” düzen, yerini baban›n çocuk üzerine velayet hakk›n› elde etti¤i “ataerkil” düzene b›rakt›¤› zaman çeﬂitli pratik ve
gelenekleri de beraberinde getirmiﬂti (Gökalp, ss. 305-306). Böylece bir erke¤in ne kadar kad›n› olursa olsun “ak nikah”la, yani dünür gezilip kal›n› ödenerek ve be¤enilerek ald›¤› eﬂi, as›l eﬂi olarak kabul edilmeye baﬂland›. Eski usullerle elde edilen eﬂlerin “baybiçe”,
“türkan”, veya “konçuy”; çocuklar›n›n da hükümdar ve baba mal›na varis olmamalar›n›
sebebi buydu (Spuler, s. 426). Bugün Kazaklar’da “kuda tüsüv” (Köse VI, s...... ; Köse VII,
ss........), K›rg›zlar’da “cuuçu tüﬂöö” ya da “kuda boluv” denilen bu gelene¤e göre, o¤lana
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hem sosyal statüsü, hem de fiziki ve psikolojik yap›s› bak›m›ndan denk olan (Gökalp, s.
326, 255) bir k›z bulma iﬂi ise “kal›n”›n miktar›n› tespit etmeye yetkili akrabadan veya aileden birinin, ya da o¤lan taraf›ndan bu yoldaki beceri ve yetene¤ine güvendi¤i “aksakal”lar, “uslu”lar üstlenirdi (Ögel, s. 255).
Bu durumun en güzel örne¤ini Manas
Destan›’nda görmekteyiz. Nitekim Cak›p
Han, o¤lu Manas’›n kendisine:
Kay›pt›n k›s›n kara Börük
Karmap ald›m taladan.
Sooruktun k›s›n Ak›lay
Olcolop ald›m korgondon,
K›s alganday bolbodum
K›s› koynun körbödüm (Radloff, s. 69)
dedi¤ini duyunca at›na atlar ve o¤luna denk
bir k›z aramaya ç›kar. Nihayet bir çoban›n:
K›st›n cönün bilemin.
Temir-Kan’d›n k›s› Kan›key
Manaska teñtiﬂ k›s ede:
Ceken bar›nday celpingen,
Ces c›gaday ceñilgen,
Alt›ndan sökö kog›ç›,
Kay›n atas› Cak›p-Kanga cag›ç›,
Caks› kelin boloçu (Radloff, s. 71)
demesi üzerine Temir Han’a gider ve ona:
Temir-Kan degen kan bar,
Aska salgan tuzu bar,
Kan›key degen k›s› bar:
Körökö kiyse, ceñdeﬂ deyt,
Ol Kan›key degen k›s,
Bu Manaska teñdeﬂ deyt
Kan›keyga cuuçu tüsö keldim (Radloff, ss. 7273)
diyerek k›z›na o¤lu için dünür oldu¤unu belirtir.
Seyitbek Destan›’nda ise bu iﬂin kahraman›n “yengesi” ve “aile dostu” taraf›ndan
gerçekleﬂti¤ini görüyoruz. Gerçek hayata benzerli¤iyle de dikkati çeken bu duruma göre
Seyitbek’in yengesi Fat›ma ile babas› Kur-
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manbek’in ölümü üzerine kendisini büyüten
Kaﬂkar Han› Akkan, Möl’ün babas› Vazilkan’a giderek usulünce k›z› isterler. Seyitbek
içlerinde aile büyükleri, beyleri, vezirleri, yi¤itlerinin de bulundu¤u bu dünür grubunun
baﬂ›na, kendisini Kaﬂkar’a gelerek aray›p bulan Zay›rbek’i ise “dünür baﬂ›” tayin eder.
Destanda “Akkan Vezilkan menen kep keñeﬂip bütürüp ..., Vezil kand›n ordusuna aksakal, bekteri, vazir, cigiti menen Zay›r bekti
kuda baﬂ› k›l›p, küyöö coldas›n cañdat›p, Seyitbek Baat›rd› al›p, kaada-salt› k›l›p, tüﬂüp
kald›” (Seyitbek, s. 299) sat›rlar›yla verilen bu
gelene¤in uygulanmas›, destan kahraman›n›n sosyal statüsü ve ekonomik durumu ile de
yak›ndan ilgili bir görünüm arz etmektedir.
Kurmanbek Destan›’nda ise, biraz farkl›
bir durum söz konusudur. Söz konusu farkl›l›¤›n “dünür gitme” meselesine zemin teﬂkil
eden “eﬂ seçme” ve “bu seçimi haz›rlayan ﬂartlar”da görüldü¤ü bu durum, Kurmanbek’in
babas› Teyitbek’in “o¤lunun bir eﬂ seçme zaman›n geldi¤ini” söyledi¤i bölümle ilgili olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Nitekim Kumanbek, babas› Teyitbek‘in, veziri arac›l›¤›yla
“Kaz› muptular›n el biylegen m›kt›lar›n köñgülü süygönün köbünçü biylerin çak›r›b al›p:
Siler Kurmanbekke söylöﬂkölü, K›rg›z K›pçaktan k›z tandas›n, koldsan kelet emespi, öz
elden degen caks› bolot” (Kurmanbek, s. 52)
dedi¤ini duyunca ona:
Han Teyitbek atama,
Kayt›p barg›n Zay›rbek,
Kan kuzguruñ bolboyt dep,
Ayt›p barg›n Zay›rbek (Kurmanbek, s. 56)
diyerek bu teklifi kabul etmeyece¤ini;
Soodargerden, kerbenden,
Ugup, körüp kelgenden,
Urunda cak k›z uktum,
Bakt›luu baat›r erlerden.
Kabar› cörek degdetti,
Kak oﬂo k›zd› alam men.
Oogan han› Bakburhan
Opsuz baat›r dep ugam.
.........................

31

Y›l: 13 Say›: 51
Oﬂaga baram men m›ndan
Bakburdun calg›z bir k›z›,
Adamzatt›n c›ld›z›!
.............................
Bakburhand›n ant› bar;
“Meni say›p kim ç›ksa,
Kan›ﬂayd› berem dep,
Kaalap cürgön dart› bar.
............................
Ken›ﬂayd› berem dep,
Kanday köçtüü er keçet,
Ürgönçtün suusu tereñ, - dep (Kurmanbek,
ss. 56-57)
diyerek de güzelli¤ini duydu¤u Kan›ﬂay’› alaca¤›n› belirtir. Babas›n›n “ihtiyatl› olmas›” yolundaki uyar›lar›ndan sonra k›rk yi¤idi ve Zay›rbek’le birlikte yola ç›kar. Ürgönç Suyu’nu
geçen Kurmanbek Zay›rbek’i Bakburhan’a
yollar. Zay›rbek, Bakburhan’a:
K›z al›ﬂ›p, k›z bergen,
Kudal›kka kandays›ñ?
Izaattaﬂ›p ötüügö,
Tuural›kka kandays›ñ?
........................
Kudal›kka biz kelip
Kol kuuﬂurup turubuz.
........................
Kuday nasip buyursa
Kurmanbek bolot uuluñuz (Kurmanbek, s.
66)
ﬂeklinde bir haber yollay›nca Bakbur’un buna
cevab›:
Baat›r bolso Kurmanbek
Bast›r›p kelsin körömün.
........................
Sayd›r›p koysam oﬂoga
Balada bolsa bag›nam! (Kurmanbek, ss. 6768)
ﬂeklinde de “teke tek savaﬂma teklifi” olur.
Sonunda Kurmanbek “yi¤itli¤ini kal›n olarak
sundu¤u Kan›ﬂay”la evlenmeye hak kazan›r
(Kurmanbek, s. 82). Kurmanbek Destan›’n›n
bu yönüyle Yaral› Mahmut ile Mahbub Ha-
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n›m Hikayesi’nde Mahmut ile Mahbub Han›m’›n karﬂ›laﬂma sebep ve ﬂekilleriyle evlenmelerini and›rmas›n› ise, ortak bir geçmiﬂe
dayand›rmay›, bu ortak geçmiﬂin miras› olarak de¤erlendirmeyi uygun buluyoruz.
“Ak Möör Destan›”nda ise bu gelenek
anlat›n›n konusuna ve teﬂekkül tarihine (Köse IV, ss. 19-24) paralel bir durum arz etmektedir. Nitekim, elimizde toplam yedi varyant›n her birinde farkl› ﬂekillerde karﬂ›m›za ç›kan ve daha çok “anlat›c›-dinleyici-çevre”(Türkmen, s. 170; Dundes, ss. 108-110) üçgeninde de¤erlendirebilece¤imiz bu duruma
göre “Kudaybergenev-Bököcev”, “Baat›rbek”
ve “Eﬂbetov” varyantlar›nda damat aday› yaﬂ› mam Cantay, bazen su kenar›nda toplanan
k›zlar›n içinde görüp aﬂ›k oldu¤u (Ak Möör,
s.12), bazen güzelli¤ini duydu¤u Möör’e (Ak
Möör, s. 127-115) önce yi¤itlerini yollar; onlar›n kendisi için:
Alam›n degen küyööñüz
.........................
Altm›ﬂ beﬂte çal eken.
........................
Alam›n degen küyööñ
......................
Cetimiﬂ yaﬂar çal eken (Ak Möör, s. 14)
veya “Möörcan, Cantay, Baat›r degen ç›kkan,
dalayd› ç›kkan, saga keliptir agam deo atay›n
özü. Cetimiﬂke cak›ndap bargan kiﬂi, seni menen beﬂöö bolmak boldu. Baram deseñ baram
de, cok deseñ cok de” (Ak Möör, s. 117) diyerek, yahut da:
Kümüﬂ ç›nar bay terek
Kalañda barb› k›z-kelin?
Kün camalduu Möörkan
Arañda barb› k›z-kelin? (Ak Möör, s. 127)
diye su kenar›nda bayanlarla söyleﬂir durarak k›z› istemelerinin arkas›ndan “bizzat kendisinin bu iﬂi yapmas›n›n daha do¤ru olaca¤›”
(Ak Möör, ss. 115-117, 128-129) düﬂüncesiyle
yola ç›kar.
Söz konusu destanda Cantay’›n Möör’e
dünür olarak “arac›” yollad›¤› (Ak Möör, s. 32)
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ya da arac› olarak gönderdi¤i kiﬂilerden baﬂka kendisinin de arkas›ndan gitti¤i (Ak Möör,
s. 21) ise anlat›c›n›n ünlü bir destan musannifi olmas› kadar epik gelene¤in günümüze yak›n zamanda teﬂekkül eden yeni ürünlere etkisi olarak düﬂünmekteyiz.
Bu konuda sonuç olarak diyebiliriz ki
Seyitbek Destan›’nda “dünür gezme (kuda boluv) gelene¤i örnekler verdi¤imiz di¤er destanlarda da oldu¤u gibi anlat›n›n konusuna
ve teﬂekkül tarihine, dolay›s›yla söz konusu
ürünün yayg›n oldu¤u bölgenin yarg›lar›yla
büyük bir paralellik göstermekte; sözlü türlerin gerçek hayat›n çeﬂitli ﬂartlar›na olan ba¤l›l›¤›n› aç›kça ifade etmektedir.
∗ Destan dikkatimizi çeken en önemli
noktalardan biri de “ant gelene¤i”dir. ‹nsanlar›n tarih sahnesine ç›k›p belirli bir düzen içinde yaﬂamaya baﬂlamalar› ya da söz konusu
düzeni oturtmak için baﬂvurduklar› durumlardan olan ant baﬂlarda “iki boy ya da kabile
aras›ndaki dostluk ve kardeﬂli¤i kurmak” için
yap›lan bir tören iken giderek kutsal kabul
edilen varl›klar ve unsurlar (Tanr›, totem, dini kitap, gücüne inand›klar› hayvan ya da
nesneler ve maddeler vb) üzerine yap›lan bir
karg›ﬂ (beddua, ilenme) halini alm›ﬂt›r. “T›rnak yalamak”, “bir yeri veya nesneyi kertme”
(bugün Anadolu’da hala varl›¤›n› sürdüren
“beﬂik kertme” de bir çeﬂit and içmek demektir ki, bozulmas› rahatl›kla kan davas›na dönüﬂebilmektedir), “kan içme” (Hünkar kelimesinin “hun-har”, yani “kan içen” anlam›n›
taﬂ›d›¤› unutulmamal›d›r), “karﬂ›l›kl› hediye
al›p verme” (k›z al›p verme, iki taraf›n giysilerini de¤iﬂtirmeleri vb.) gibi çeﬂitli ﬂekillerde
karﬂ›m›za ç›kan bu gelenek (‹nan, ss. 317330), halk hikayelerimizde (Köse V, ss. 173183) ve destanlar›m›zda da yerini almakta gecikmemiﬂtir.
Seyitbek Destan›’nda “and içme”, çok çeﬂitli ﬂekillerde karﬂ›m›za ç›kmakta olup, bazen nas›l ve hangi kutsal varl›k ya da nesne
üzerine oldu¤u aç›klanmadan taraflardan birinin and verdi¤inden bahsedilmesi ﬂeklindedir. Nitekim Dölön Han’›n gözcüsü, Zay›rbek’in “Seyitbek’in, yoklu¤unda ald›¤› toprak-
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lar›n› geri vermesi yolundaki emirlerini hükümdar›na iletmesi” iste¤ini belirtmesi üzerine ant verir (Seyitbek, ss. 246-247).
Bazen antlaﬂma, eski Kazak ve K›rg›zlar’da yayg›n oldu¤u gibi “k›l›ç ucu yalamak”
ﬂeklinde de gerçekleﬂebilmektedir. Nitekim
demir kültü ile ilgili bir durum oldu¤unu tahmin etti¤imiz bu husus destanda “Akkan’›n
ömür boyu dost olmalar› için Seyitbek ile Dölön’ün dokuz yaﬂ›ndaki o¤lu Dege’ye k›l›c›n›n
ucunu yalatmas›” (Seyitbek, s. 287) ve yine
“Seyitbek’in uzun y›llar el sürülmeyen, annesi Kan›ﬂay ile babas› Kurmanbek’in mezarlar›n› tamir ettikten sonra kendi k›l›c›n›n ucunu yalayarak babas›n›n ad›n› yaﬂataca¤›na
dair söz vermesi” (Seyitbek, ss. 227-228) ﬂeklindedir. Verilen sözün bir ant, bir yemin oldu¤undan bahsedildi¤i de olmaktad›r. Mesela
Seyitbek, kendisini korkutmak isteyen Dölön
Han’›n bu yoldaki sözlerini duyunca “topraklar›na ve özgürlüklerine engel olacak kimseye
aman vermeyeceklerine dair:
Erke menen Torkogo.
Cekeleﬂip say›ﬂ›p,
Möröy koysok ortaga.
K›yﬂay›p attan kalganda,
K›lçaktap baﬂ›n keseli,
.............................
Bul aytgan›m ﬂart bolsun,
Ortada katuu ant bolsun (Seyitbek, s. 259)
diyerek, “söz” üzerine yemin eder.
En güzel örne¤ini Dede Kotkut’ta “Beyrek and içdi: K›l›cuma togranay›n, ohuma
sanç›lay›n, yir gibi kertileyin, toprak gibi savr›lay›n, sagl›g ile varaçak olur isem O¤uza,
gelüp seni halall›ga almaz isem” (Ergin, s.
135) sat›rlar›nda buldu¤umuz ve demirin kat›l›¤›, sertli¤i, so¤uklu¤u yan›nda keskinli¤i
ve ölümü hat›rlatmas› sebebiyle “k›l›ç” veya
“b›çak” üzerine yemin etme motifiyle, Manas
Destan›’nda da karﬂ›laﬂmaktay›z. Nitekim
Kökçö’nün çoralar›n›n araya fitne sokup Kökçö ile Alman Bet’in dostlu¤unu bozmalar› ve
Kökçö’nün Alman Bet’e at, elbise ne istiyorsa
al›p gitmesini söylemesi üzerine Alman Bet:
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At›n ar›k yeri yok!
Elbisemde y›rt›k yok!
Fesatlar›n iﬂi bozulsun!
Fesat kiﬂi çatlas›n!
At gere¤i yok, dedi,
Elbise gere¤i yok, dedi.
Yere bir iﬂaret çizdi,
B›ça¤›n› tekrar k›n›na koydu. (Y›ld›z, s. 259)
ﬂeklinde tepki gösterir.
Verdi¤imiz birkaç örnekten de anlaﬂ›laca¤› üzere baﬂta Seyitbek ve di¤er Türk destanlar›nda antlaﬂma, taraflar›n ve içinde yaﬂad›klar› toplumun de¤er verdikleri nesne ya
da varl›klar üzerine yap›lmakta ancak mutlaka ant içenin veya antlaﬂan taraflar›n hayat›n› ortaya koydu¤u görülmektedir. Çünkü insan hayat›, can› bütün de¤erlerin üzerinde
yer almaktad›r.
∗ Araﬂt›rma konumuz olan Seyitbek
Destan› eski bir dü¤ün adetini de yaﬂatmakta
olup, bu adetin Orta Asya Türk Destanlar›’nda, bir anlamda da günümüz Türk Boylar›’ndaki varl›¤›na iﬂaret etmektedir. “Gelin
koltuklama” ya da “Gelini koltu¤a alma” ad›yla bugün Anadolu’nun baz› bölgelerinde hala
yaﬂayan bu gelenek daha çok yerleﬂik hayata
has özellikleri yans›tmas›na ra¤men Türkler’in eski hayatlar›ndan da izler taﬂ›mas› sebebiyle ilginç bir görünüm arz etmektedir.
Bilindi¤i üzere Eski Türkler’de aile bir
erke¤in bir kad›n› kaç›rarak, ganimet olarak
ya da onun akrabalar›ndan bir delikanl›ya,
kendi akrabalar›ndan bir kad›n› vererek gerçekleﬂirdi. Asl›nda “aile” olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan bu tür birlikteliklerde
anne esast› ve do¤acak çocuklar›n aile büyüklerine olan yak›nl›¤› veya uzakl›¤›, do¤um olay› ile belirleniyordu. Anneli¤in ve do¤urman›n esas oldu¤u bu birleﬂmelerde baz› formalitelerin ortaya ç›kmas›yla çocu¤un mülkiyeti
babaya geçmiﬂ olacakt› (Gökalp, ss. 305-307).
‹ﬂte bütün bu formaliteler, ailenin sat›n alma
veya akitleﬂme (söz, niﬂan, kal›n, çeyiz vb.)
yoluyla kurulmas› dü¤ün olay›n›n, dolay›s›yla
pek çok dü¤ün âdetinin de ortaya ç›kmas›na
sebep olmuﬂtur. Bunlardan en önemlisi de k›z›n baba evini terk ederken gördü¤ümüz “k›-
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z›n u¤urlanmas›” s›ras›nda baﬂvurulan pratiklerdir. Nitekim güveyin dostlar› ve yak›nlar›yla birlikte gelini almak üzere geldi¤inde
kay›npederinin onun boynuna bir yazma sarmas›; k›z›n› bu olaydan sonra güveye vermesi, bunlar›n en önemlisi olup “baban›n k›z›
üzerindeki velâyet hakk›n›n art›k damada
geçti¤i” anlam›n› ifade etmektedir. K›sacas›,
bu yazman›n önemi büyüktür. O sebeple damat, k›z›n evden ayr›ld›¤› s›rada k›z›n evine
komﬂu olan gençlerin almak için u¤raﬂaca¤›
yazmay›, vermemesi gerekmektedir. Bu yüzden boynuna uzanan ellere çeﬂitli hediyeler,
paralar vermesi, âdettendir (Gökalp, ss. 304309). Günümüzde “gelin arabas›n›n yolunu
kesme” ﬂeklinde yaﬂad›¤›n› düﬂündü¤ümüz
bu formaliteler zincirinde dü¤ün gününün en
önemli halkas› da “Koltuklama gelene¤i”dir.
Bugün Kazaklar’da “tüye murund›k” (Köse
VII, ss. 46-47, s. 177) ad›yla yaﬂayan; Ege Bölgesi’nde ise “koltu¤a alma”, “gelin alma” ya da
sadece “koltuk” ad›yla da bilinen bu âdet, gelene¤e göre dü¤ün gününün en son prati¤idir.
Dü¤ün e¤lencelerinin ve haz›rl›klar›n›n gerek
k›z, gerekse o¤lan evinde son buldu¤u günün
akﬂam saatlerinde (tam havan›n karard›¤› s›rada) erkeklerin topland›¤› köy veya kasaban›n en geniﬂ meydan›nda oyunlar oynanm›ﬂ,
yenilip içilmiﬂtir. En son, damat aday› ortaya
ç›kar ve davetlilerden daha uzun bir süre oynar. Onun yerine oturmas›yla birlikte zurna
a¤›r bir hava çalmaya baﬂlar (Bu hava, adetin
tespit edildi¤i yörelere has bir özellik taﬂ›makta olup, sadece “gelin alma” s›ras›nda çal›n›r. Dü¤ünü seyretmeyenler bile bu havay›
duyduklar›nda “gelinin al›nd›¤›n›” anlarlar.)
damat aday› ve dü¤ün alay› davul zurna eﬂli¤inde k›z evine do¤ru yola ç›karlar.
Koltuk havas›n›n çal›nmas›, gelinin son
dakikalar›n› geçirdi¤i, baba evinde de bir çok
haz›rl›¤›n yap›lmas›na sebep olur. Nitekim o
ana kadar aç›k olan duva¤› örtülür, yan›na almas› gereken ﬂeyleri bir daha kontrol edilir.
Davulun ve zurnan›n sesinden dü¤ün alay›n›n yaklaﬂt›¤›n› anlayan gelin sa¤›nda ve solunda, koluna girmiﬂ yengeleri (bunlar, gelinin gerçek yengeleri olabilece¤i gibi, ailenin
sevilen ve bu iﬂlerde tecrübeli kad›nlar› da
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yengelik görevini üstlenebilirler) aras›nda kap›da bekler; dü¤ün alay› gelince de kolundan
davetlilerden ayr›l›p kendisine do¤ru yürüyen
güvey taraf›ndan koluna girilerek yeni evine
götürülür.
Bundan k›rk y›l öncesine kadar Anadolu’nun pek çok bölgesinde, özellikle de Mu¤la,
Manisa, Ayd›n, Bal›kesir çevresinde yaﬂayan,
“yeni salon dü¤ünleri”nin ve “nikahtan balay›na gitme” gibi pratiklerin, formaliteleri az
olan evlenmelerin ortaya ç›kmas›yla bugün
sadece söz konusu çevrelerin sadece k›rsal kesimlerinde can çekiﬂen “koltuk gelene¤i”nin
Seyitbek Destan›’ndaki görüntüsü ise, K›rg›z
dü¤ün adetleriyle büyük bir paralellik göstermektedir. Çünkü Torko’nun k›z› Sanc›rgal Börü’ye teslim edilirken yan›ndaki k›zlar onun
hizmetini görmekte; Börü Baat›r’›n yan›ndaki
beﬂ yi¤it ise ona yoldaﬂ olmakta, heyecan›n›
yat›ﬂt›rmaktad›rlar. Anlat›da: “Sanc›rgald›
biykeçter candaﬂ›p, Börü Baat›rga beﬂ cigit
küyöö coldaﬂ bolup...” ( Seyitbek, s. 287) olarak gördü¤ümüz bu durum Kocacaﬂ Destan›’nda da söz konusudur. Nitekim “kendi huyuna, suyuna denk olan› alaca¤›” yolunda bütün kabile ve boylara haber sal›p at›c›l›¤›na
ve yak›ﬂ›kl›l›¤›na vuruldu¤u Zulayka, kabilesine karar›n› bildirmek ve kay›npederi Kar›pbay’›n ülkesine gitmek üzere meydana ç›kt›¤›nda s›rt›nda gelin elbisesi, yan›nda da k›rk
k›z› vard›r; Kocacaﬂ ise içeride damatl›¤›n kurallar›n›n ö¤retildi¤i ve koltuklayarak d›ﬂar›
ç›kar›ld›¤› dü¤ün çad›r›n›n önünde, at›n üstünde Zulayka’y› beklemektedir. Destanda:
K›rk k›z nöökör koﬂçu al›p,
K›zd›n turgan cerine.
........................
Küyöölük cönün bilgizip
Örgöödün s›rtka ç›gar›p,
Koltuktap atga mingizip
Koﬂuluﬂup k›z kelin (Kocacaﬂ, s. 27)
sat›rlar›yla verilen bu gelenekle Kurmanbek
Destan›’nda da karﬂ›laﬂ›yoruz. Hikâyedeki:
Bütün cibek kiyingen,
Töymölörü as›l taﬂ.
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Tunuk suluu Kan›ﬂay
On alt›da özü caﬂ
Ceñesi menen bural›p
Bas›p keldi canaﬂa.
Tunuﬂa turdu Kan›ﬂay
Köz ciberip karasa
Oyun, külkü, tamaﬂa
.........................
K›rk cigitin c›rgatkan
K›z›ganda Kurmanbek
Kan›ﬂay kaçan kelet dep (Kurmanbek, s. 81)
sat›rlar›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere dü¤ün e¤lencesinin bitiminde gelin Kan›ﬂay, yan›nda
yengesinin kolunda Kurmanbek’in k›rk yi¤idiyle bulundu¤u dü¤ün çad›r›n›n yak›n›nda
beklemektedir.
Ak Möör Destan›’nda ise destana ad›n›
veren Möör, eﬂi Cantay’›n bulundu¤u gerdek
odas›na yengelerinin kolunda götürülür. Anlat›da, “Ay›ldan ceñeleri çogulup, Möördü ast›na sal›p küyöönün can›na al›p bard› (Ak Möör, s. 15) sat›rlar›yla tespit etti¤imiz bu durumdan sonra “koltu¤a alma” gelene¤inin
destanlar›m›zdaki görüntüsü ve izleri hakk›nda “söz konusu âdetin uyguland›¤› zaman›n günümüzdekine paralel bir özellik göstermesine ra¤men gelinin yan›ndaki kimse ya da
kimselerin zaman zaman epik gelene¤e has
unsurlarla karﬂ›m›za ç›kt›¤›n›” söylemek yanl›ﬂ olmaz kanaatindeyiz.
∗ Üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z destanda dikkati çeken bir baﬂka husus da “ölü aﬂ› gelene¤i”dir. Eski Türkler’in hayat›n› düzenleyen,
dini ve sihri birtak›m pratikleri de beraberinde getiren, “seylan” (ﬂölen), “s›¤›r” (av) ve
“yu¤” (matem) ad› verilen üç büyük törenin
(Köprülü, s. 72) en önemlisi, kuﬂkusuz “yu¤”
idi. Çünkü bu ayin giderek zaman içinde “s›¤›r” ve “seylan”da gördü¤ümüz baz› pratiklerin de yerine getirildi¤i bir gösteri halini alm›ﬂt›r. O¤uzlar’dan Çin Türkistan› Türkleri’ne, Göktürkler’den Kafkasya Türkleri’ne,
Kazak, K›rg›z ve Türkmenler’den Anadolu
Türkleri’ne kadar geniﬂ bir co¤rafyaya yay›lm›ﬂ olan bu merasimde ölenin ruhuna dualar
okunur, kurbanlar kesilip yemekler yenir; ölenin yapt›klar› kahramanl›klar› anlatan mer-
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siyeler, destanlar okunarak kopuzlar çal›n›rd›. Zaman içinde yeni kültürlerin, yeni dinlerin etkisiyle defalarca (3., 7., 40., 52. günlerde) tekrarlanan bu merasimlerden en önemlisi, ölümün 1. y›l›nda yap›lan idi. Bu da en az
ilki kadar muhteﬂem olur, misafirler ça¤›r›l›r,
yar›ﬂlar tertip edilir, yenilir içilirdi (Köprülü,
ss. 87-100; Ögel, s. 760).
Ölenin sosyal statüsü ve ekonomik yönüyle yak›ndan ilgili olan, günlerce devam
edebilen (Köprülü, s. 99) bu ayinde merhumun at›n›n serbest (›duk) b›rak›ld›¤›, sahibiyle birlikte gömüldü¤ü ya da kuyru¤unun kesilerek veya ba¤lanarak sürünün di¤er atlar›ndan ayr›ld›¤›, mezar›n yan›na ölünün sevdi¤i
yiyecek, tak› vb. konuldu¤u düﬂünülecek olursa ilkel bir kurban ziyafetinden baﬂka bir ﬂey
olmad›¤› anlaﬂ›lan matem törenlerinin (Köprülü, ss. 93-95) en görkemlisi ﬂüphesi ki Türk
ka¤anlar› için yap›lanlar› idi. ‹lk örne¤ini Orhun Yaz›tlar›’nda gördü¤ümüz üzere yak›n
(yerli) ve uzak (yabanc›) devletlerden a¤lay›c›lar (yu¤ç›lar) getirildi¤i, (Ögel, s. 760; Köprülü, ss. 89-91), ordunun, yabanc› elçilerin,
boylar›n geçit yapt›klar›, “ölenin ruhuna sayg› ve ibadet yan›nda onun yerine tahta geçeni
kabul etme ve ona ba¤l›l›¤›n› belirtme” anlamlar›na da gelen yu¤ törenleri adeta uluslar aras› bir özellik taﬂ›maktayd› (Ögel, s.
759). Bugün Anadolu’da “ölü aﬂ›” ya da “ölü
aﬂ› verme” ad›yla (eskisi kadar görkemli olmasa da) hala yaﬂad›¤› bilinen ve kat›lmaman›n asi olarak bilinip savaﬂa bile sebebiyet verebilece¤i bu tören (Ögel, s. 769)in özellikle
ölümü takip eden gün, ay veya y›llarda yap›lanlar›; öleni ve onun yapt›klar› güzel iﬂleri
(olay, yap› vb.) hat›rlama, ruhunu rahatlatma
k›sacas› ataya, aile büyüklerine sayg› ve ba¤l›l›k anlamlar›n› taﬂ›makta olup, Seyitbek
Destan›’nda da ayn› özellikte karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Nitekim Seyitbek sevgilisi Möl ile
evlenip de ülkesine döndükten sonra akl›na
güvendi¤i adamlar›n› toplayarak “babam, dedem ölünce memleketi baﬂs›z, babam da aﬂs›z
kald›. Yedi göbek akrabalar›m› toplayarak babam›n ruhuna dua okutay›m” der ve her tarafa haber yollar. Destanda “Kelerki küzde keñeﬂteﬂ kiﬂilerin ay›p ak›l sald›. Kurmanbek,
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Teyit ölgöndö el baﬂs›z, Kurmanbek aﬂs›z kalgan Ceti kan elin ço¤ultup, Kurmanbektin arbag›na duba okutup koyumun –dep, Seyitbek
söz sald› ele” (Seyitbek, ss. 302-303) ﬂeklinde
verilen bu aﬂ›r› da¤›lan boylar› bir araya toplamak, bozulan birli¤i yeniden kurmak gibi
görevleri oldu¤unu da görmekteyiz. Çünkü
Seyitbek K›zay, Kara Kalmak, Kaﬂkar, Kokan, Sayak, Bugu, Sarbag›ﬂ, Kumçu, Saruk
ve Munduzlar’dan (Seyitbek, s. 306) say›s›z
devletin oldu¤u dönemde Tey›ﬂkan’›n (eski
yapt›klar›ndan utand›¤› için) gelmedi¤ini anlamas› üzerine yazd›rd›¤› bir mektupta:
Kurmanbek atam aﬂ›na,
Cergeñ menen kel aba,
Ceti kan eli çogulgan,
Saltanat›n kör, aba.
Baﬂ›na turup ber, aba.
Turkun-oyun-zooktun
Baygesin özüñ böl aba (Seyitbek, s.s 305)
diyerek onu ça¤›r›r ve Çoñ Bag›ﬂ’›n idaresini
emrine verir (Seyitbek, s. 306). Teyiﬂkan’›n
gelmesiyle törene baﬂlan›r ve “aﬂ” onun: “Balam aﬂa kar›bay degen, dubas› kabul bolsun,
bul senin ata-eneñdin arbag›n s›ylap, urmattan›ñ bolot, kança c›l ötüp ketse da duba okutup koygonuñ oydogu cumuﬂ. Al kezde el çab›l›p, can cañ›r›p, el bülünüp, esin c›ya albay
cürgöndö c›ldan c›l ötüp, Kurmanbek murunkuça duba kaada menen okulbay kalgan. Emi
dele eﬂ keç emes, dubañ kab›l bolsuñ” (Seyitbek, ss. 305-306) duas›yla sona erer.
Manas Destan›’nda da benzer bir durum söz konusudur. Nitekim Kökötey Han ihtiyarlam›ﬂ; kan tükürmeye baﬂlay›nca Bok
Murun’u ve halk›n› ça¤›rarak onlara:
Eñkeykenden kar›m bar,
Emgektegen caﬂ›m bar,
Baﬂ› tuulu kan›m bar,
Biylep turgan biym bar (Radloff, s. 111)
diye seslenir ve ölür. Bunun üzerine Bok Murun beﬂ çocu¤unu yan›na ça¤›rarak onlara
“Manas’›, Er Koﬂay’›, Alman Bet’i, Er Bag›ﬂ,
Kon Koca baﬂta olmak üzere Semerkand’dan
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Rusya’ya, Kaﬂgar’dan Afganistan’a, Kara
Köl’den Büyük ve Küçük Kulca’ya kadar olan
sahadaki bütün topluluklar› babas›n›n ruhuna verece¤i aﬂa davet etmesini” söyler (Radloff, ss. 111-114). Davet edilenler aras›nda kafir ile müslüman ayr›m› yap›lmad›¤› (Radloff,
ss. 115-116) ve en baﬂta Er Koﬂay’›n ça¤›r›ld›¤› bu aﬂ konusunda Bok Murun:
Özü armanda kalbas›n!
Bul aﬂ›ma kelbese!
Körünbösün kösümö!
Tar›nbas›n özümö!
Kün ç›gard›n keyninde
...................
Tötögölü bas üyün
Tüﬂkö süröy salbasam,
Tör tolturgan suluun
Aç bilekten albasam,
At sonunan salbasam (Radloff, s. 112)
diyerek “aﬂa gelmeyenleri itraatsiz kabul edece¤ini ve onlara savaﬂ açaca¤›n›” belirtir.
Dikkat edilece¤i üzere Manas ve Seyitbek Destanlar›’nda “ölenin ruhuna aﬂ verme
gelene¤i”, Türkler’in gerçek hayatta (eski veya yeni olsun) uygulad›klar› pratiklerle takip
ettikleri protokole büyük bir paralellik teﬂkil
etmektedir. Bunu da milletimizin dünden bugüne de¤er verdi¤i konulara ve destan türünün, anlat›n›n yayg›n oldu¤u çevrenin ve anlat›c›n›n de¤er yarg›lar›na s›k› s›k›ya ba¤l› olmas›yla aç›klamay› uygun buluyoruz.
∗ Üzerinde duraca¤›m›z bir baﬂka konu
ise “evlatl›k kurumu” ile ilgili gelenek ve göreneklerdir.
Bilindi¤i üzere çocuk, ailenin temelidir.
Çünkü “ana-baba-çocuktan meydana gelmiﬂ
olan en küçük insan toplulu¤u” olarak tarif
ettikleri aile için çocuk sadece sevilip okﬂanacak bir varl›k de¤il, ayn› zamanda ileriye dönük yat›r›m›d›r da. Onun ailenin iﬂ gücünü
artt›ran, bir yerde ekonomisini güçlendiren,
boyun kuvvetlenmesini sa¤layan, hayat ﬂartlar›n›n anne-babaya yükledi¤i s›k›nt›lar›
azaltan bir umudu olmas› sebebiyledir ki Bay›nd›r Han “Kimüñ ki o¤l› k›z› yok kara ota¤a
konduruñ, kara kiçe alt›na döﬂeñ, kara koyun
yahnisinden öñine getürüñ, yir ise yisüñ, yi-
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mez ise tursun gitsün (Ergin, s. 78) diye emir
vermiﬂtir; Pay Püre’nin “O¤ulda ortacum,
kartasda kaderim yok” (Ergin s. 116) diye a¤lamas› bundand›r. O sebeple kendi kan›ndan
olmayan›n kabile içine kabul edilmemesini ve
seçilecek eﬂlerin il d›ﬂ›ndan ancak boy içinden
olmas› gerekti¤ini öngören, kurban törenlerine yabanc›lar› iﬂtirak ettirmeyen atalar kültü
kurallar›n›n ilkel dönemin hayat ﬂartlar›n›
hafifletecek, boyun ve soyun kuvvetlenmesini
sa¤layacak baz› tedbirlere yönelmesi; evlatl›k
kurumunun da bu tedbirlerden nasibini almas› kaç›n›lmazd› (‹nan, s. 310).
Eski Türkler’de evlat edinmeyle ilgili
yollar›n atalar kültüne ters düﬂmemesi için
kabilenin bir çeﬂit muhaf›z› say›lan ﬂaman›n
“ata ruhu”nu “evlatl›¤›n öz soyundan oldu¤una inand›rmak ya da onun bu soya al›nmas›
için” ayin yapmas› gerekmekteydi. Nitekim,
yeni babas›n›n çad›r›ndaki oca¤› bir parça ya¤
atmas› ve onun külah›n› giymesi ﬂerefine kurban (aln› ak›lmal›) kesilmesi ve kendisine verilen aﬂ›kl› kemi¤ini yemesi, anal›¤›n memelerini emmesi ya da emer gibi yapmas› veya
dokunmas› gibi pratiklerle gerçekleﬂtirilen bu
törenden (‹nan, ss. 308-312) sonra çocuk, baban›n kütü¤üne yaz›lm›ﬂ say›l›rd›.
Evlatl›k, (varsa) ailenin di¤er çocuklar›yla ayn› hukuka sahipti. O da di¤er çocuk
veya çocuklar gibi baban›n exogami dairesi
d›ﬂ›ndan evlenebilir, onlar gibi aile veya kabile taraf›ndan tartedilebilirdi. Ancak tartedilme baban›n çocu¤u olmas› halinde eski ailesine dönebilen evlatl›k babadan hissesine düﬂen para, mal (hayvan v.b.) miras› da alabilirdi (‹nan, s. 109). Saray çevresindeki kiﬂiler
söz konusu oldu¤unda daha çok soylular›n
tercih edildi¤i (‹nan, s. 449) evlat edinme iﬂinin uﬂak (hizmetçi) edinmek (“uﬂak” kelimesinin Eski Türkçe’de “çocuk” anlam›na geldi¤i
unutulmamal›d›r) ile kar›ﬂt›r›lmas› ise, geliﬂen ve de¤iﬂen hayatla beraber çok dar bir
çerçeveye oturan akrabal›k anlay›ﬂ›yla ilgili
olmal›d›r (‹nan, ss. 314-316).
Evlat edinme iﬂinin özel ve yaz›l› ﬂekilde
yap›lmas›na, bunlar›n siyasete at›l›p tahta
ç›kmalar› ise ilk defa Uygur Ka¤anl›¤›’nda
söz konusu olabilmiﬂtir. Uygurlar’›n “Tutunç
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o¤ul” dedikleri (Ögel, s. 449) evlatl›klar›n baﬂta “kañs›k” (“ka” akrabal›k belirtir), giderek
“ögey” olarak adland›r›lmalar›n›n (Ögel, s.
246) ise tamamen ataerkil aile anlay›ﬂ›na geri gitti¤ini tahmin ediyoruz.
Seyitbek Destan›’nda ise bu durum ilginç bir özellik göstermektedir. Nitekim anlat›n›n karman› olan Seyitbek, babas› Kurmanbek’in Kalmuk Han› Dölön taraf›ndan öldürülmesi (Kurmanbek, s. 130) ve annesi Kan›ﬂay’›n da intihar› (Kurmanbek, s. 130; Seyitbek, s. 135) üzerine o¤lunun ölümüne sebep
olan dedesi Teyitbek’i öldüren aile dostlar›
Akkan taraf›ndan hükümdarl›k yapt›¤› Kaﬂkar’a götürülür (Kurmanbek, s. 139). Çünkü
Kurmanbek ölece¤ini anlad›¤› s›rada yan› baﬂ›nda olan dostu Akkan Han’a;
Ardaktap cakﬂ› bag›p al
Arkamda calg›z balamd› (Kurmanbek, s. 128)
diyerek “o¤lunu evlat edinmesini” vasiyet etmiﬂtir.
Gerçekten de Akkan alt› yaﬂ›ndaki Seyitbek’i kendi öz o¤lundan ay›rt etmemiﬂ; onu
bir Kaﬂkarl› gibi büyütüp e¤itmiﬂtir. Tam on
iki y›l ona babal›k yapan (Seyitbek, ss. 201203) Akkan’›n yan›nda Seyitbek, Kurmanbek
gibi heybetli, yak›ﬂ›kl›, güçlü kuvvetli bir delikanl› olmuﬂtur. Destanda: “Akkan Seyitbekti öz uulunan kem körböy erkin as›ragan, Seyitbek Kurmanbektey albetüü, sürdüü, er
münözdüü boyga cetip, bolumduu cigit boldu”
(Seyitbek, s. 203) ﬂeklinde verilen bu dönemden sonra Akkan babal›¤›n› gösterir. Seyitbek’e Möl’ü isteyen de (Seyitbek, s. 299), iki
sevgiliyi evlendiren de (Seyitbek, s. 301) Akkan Bey’dir.
Kocacaﬂ Destan›’nda ise Kocacaﬂ’›n da
böyle bir kardeﬂi vard›r. Nas›l ve ne ﬂekilde
Kar›pbay taraf›ndan evlat edinildi¤i belli olmayan Sartkoﬂçu’nun bu konumu, destanda:
Aytpass›n bir ooz inim dep,
Atam enem sizden baﬂkab›?
Ayt›p ber mergen enemdi,
Cat eline könömbü? (Kocacaﬂ, s. 111)
...........................

38

Eske albas mendey cetimdin.
Ata, ene bölök can bolsam,
Öz cönümö kelirgiñ,
Kança adam ayt›p cürsö da,
Bir tuugan emes ekenmin,
Bir tuugan›m cok bolsa,
.......................
Ak›r› bölök ekenmin....” (Kocacaﬂ, s. 112)
sat›rlar›nda tespit etti¤imiz evlatl›k Sartkoﬂçu, Kocacaﬂ ile ayn› haklara sahip olarak karﬂ›m›za ç›kar. Nitekim a¤abeyi Kocacaﬂ Sur
Eçki taraf›ndan öldürüldükten iki y›l sonra
Zulayka’y›:
“Agadan kalsa ini” dep,
.........................
Art›nda kalgan cesirdi,
Agan›n zayb›n ini olmak (Kocacaﬂ, s. 121)
sözleriyle belirtilen “a¤abeyin dul kalan eﬂi
ile, kay›nbiraderin evlenmesi gelene¤i” uyar›nca Sartkoﬂçu ile evlenirler (Kocacaﬂ, s.
122).
Evlat edinme gelene¤inin Manas Destan›’ndaki görüntüsü ise, Kocacaﬂ Destan›’ndan
oldukça farkl› bir ﬂekildedir. Kocacaﬂ’›n mitik
unsurlarla yüklü bir anlat› olmas› yan›nda
sadece (Alimkul Üsönbayev varyant›) bir tek
anlamda tespit edilmesinin tamamen anlat›c›yla ilgili bir durum olup hikayenin devam›n› sa¤lamak için sonradan eklendi¤ine (çünkü destan›n baﬂ k›sm›nda Sartkoﬂçu’dan hiç
bahsedilmemektedir) ba¤layabildi¤imiz bu
durumun aksine Manas’ta evlat edinme, geleneklere ve eski K›rg›z-Kazak hayat›ndaki uygulamalara paralel bir görünüm arz etmektedir. Nitekim Kalmuk Han›’n›n o¤lu Almambet’in Cak›p Han ve eﬂi Çakan›m taraf›ndan
evlat edinilmesi, Almambet’in Manas’›n annesinin memesini emmesi ile gerçekleﬂmektedir.
Destanda:
Almambet attan tüﬂtü deyt,
Manas ta tüﬂö kald› deyt.
Çakan›m›n kat›p kalgan ak emçek
Aa süttür bayda boldu deyt.
Tirkirep ag›p turdu deyt.
Andan Almambet bat›r aytt› deyt:
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“Enekeñnin ak emçek
Ag›p turat, Manas kan!
Bir emçegin sen emgin,
Bir emçegin men emeyn!
Belimdi kanday buulayn!
Cak›p baydan tuuayn!
Seni minen bir tuugan adam bolayn!
Bir emçegin Almambet emdi deyt.
Bir emçegin Manas emdi deyt!
Emi üyünö bard› deyt,
C›rgap-kulap catt› deyt,
Manas minen Almambet
Ököö bir tuugan adam boldu deyt (Radloff, ss.
56-57; ‹nan, s. 311)
ﬂeklinde verilen bu gelenek günümüzde Anadolu’da gördü¤ümüz uygulamalara olan benzerli¤i ile dikkati çekmektedir. Çünkü iki çocu¤un ayn› kiﬂi taraf›ndan emzirilip “süt kardeﬂi” olmalar› meselesi sadece Almambet ile
Manas aras›nda de¤il, “Semetey’in düﬂman
çocuklar›n› kardeﬂ yapmak için annesinin
memesini emzirmesi”nde de karﬂ›m›za ç›kmakta (‹nan, s. 312); bu durum hikayede:
Ac›bayd›n kat›n›
Boyunda kalgan eken deyt
Almambetin kat›n›
Boyunda kalgan eken deyt
..........................
Eki kat›n tuudu deyt
..........................
Kan›keydi cetelep
Emﬂegin ooﬂand›r›p ald›:
“Cañ› tuugan eki bu bala
Emekteﬂ bolup alam deyt (Radloff, ss. 228229; ‹nan, s. 312)
sat›rlar›nda tespit edilen ve Kazaklar’da da
görülen (Köse VII, ss. 75-79) bu gelene¤i de
“anlat› türlerimizin, yayg›n olduklar›, yaﬂad›klar› çevreden kopuk olamayacaklar›” görüﬂ
ve gerçe¤ine ba¤lamay› tercih ediyoruz.
∗ Seyitbek Destan›’yla ilgili özellikler
konusunda üzerinde duraca¤›m›z hususlardan sonuncusu “boz” kavram› üzerinedir. Sadece söz konusu destanda de¤il hemen bütün
sözlü tür ve ürünlerimizde karﬂ›m›za ç›kan
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bu kavram›n Seyitbek Destan›’ndaki görüntüsünü vermeden önce bu terimin ortaya ç›k›ﬂ
sebebi ile folklorumuz özellikle de halk hikayelerimiz ve destanlar›m›z için ifade etti¤i de¤er üzerinde durmay› düﬂünüyoruz. Çünkü
ancak bu ﬂekilde boz kelimesinin Türk düﬂünce yap›s› ve Türk dini ile yak›ndan ilgisi, ortaya ç›kar›labilecektir.
Bilindi¤i üzere O¤uz Han’›n ordusu iki
kola ayr›lm›ﬂ; her kol da bir beylerbeyinin kumandas›na verilmiﬂti. Bu iki kolun her biri
3’er emirlik, her emirlik de 4’er boya ayr›lm›ﬂt›. ‹ki kolun birini Bozoklar di¤erini Üçoklar
temsil etmekte olup Bozoklar’›n üç emirini
O¤uz’un ilk eﬂinden olan o¤ullar› Gün, Ay,
Y›ld›z; Üçoklar’›n üç emirini ise ad› geçen hükümdar›n ikinci eﬂinden olan di¤er o¤ullar›
Gök, Da¤, Deniz teﬂkil etmekteydi (Gökalp,
ss. 48-50). Bozoklar “sa¤ kol”u, Üçoklar ise
“sol kol”u teﬂkil; sa¤ kolu “erkek”, sol kolu da
“kad›n” temsil ediyordu. Çin’de de görülen bu
ikili tasnifte baﬂta taraflar birbirlerine eﬂit oldu¤u (Gökalp II, ss. 132-134), bir baﬂka ifadeyle toplumdaki sosyal s›n›flar›n henüz teﬂekkül etmedi¤i dönemlerde bu s›n›flar›n mabut ya da totem olarak kabul ettikleri varl›klar ve timsalleri aras›nda da bir eﬂitlik vard›.
Ne zaman ki sosyal s›n›flar ve fertler söz konusu oldu, iﬂte o günden itibaren her zümrenin totemi ve mabudu da, o zümrenin, toplum
içindeki yeri ve önemi ile eﬂ de¤erde tutulmaya baﬂland› (Gökalp II, ss. 63-68; 146-148).
Eski Türkler’de dini tasnifin, sosyal hayattaki tasnifin ayn›s› olup, ondan do¤mas› sebebiyle dini pratik ve inançlar›n da sosyal dayan›ﬂmay› ve sosyal hayat› güçlendiren bir
normla karﬂ›m›za ç›kaca¤› (Gökalp II, s. 46),
bu duruma göre de ikili tasnifte “üst” (yukar›)
ve “alt” (aﬂa¤›) tasniflerini temsil eden erkek
(ak) ve kad›n (kara) (Gökalp II, s. 52) sembollerinin üst-erkek-ak_ “gök” ve alt-kad›n-kara_”yer” de¤erlendirilece¤i, Tanr›lar alemindeki “gök tanr›” ve “yer tanr›” inanc›nda bu
dengenin gök tanri lehine bozulaca¤› da kesindi.
Kültigin an›t›nda karﬂ›m›za ç›kan “Üzä
kök tängri, asra yag›z yir” (Ça¤atay, s. 6) ve
“özä Türk tängrisi” (Ça¤atay, s. 7) sat›rlar›n-
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da da görüldü¤ü üzere “tengri” ve “kök” ifadeleri, ayn› anlamlarda kullan›lm›ﬂ (Ça¤atay,
ss. 26-29), günümüze kadar da ö ﬂekilde muhafaza edilegelmiﬂtir. Bugün de (gök-mavitanr›) kavramlar›n› benzer ya da ayr› durumlarda kullan›lmas›nda “gök”ün, dünyan›n bir
parças› olarak düﬂünülmesinin de büyük bir
pay› olmal›d›r. Nitekim O¤uz Ka¤an’›n gökten
›ﬂ›k içinde inen ilk eﬂinden olan çocuklar›na
“Gün”, “Ay”, “Y›ld›z” ad›n› vermesinin (Ögel
III, ss. 140-141) sebebini, bu düﬂünce sisteminde aramak gerekmektedir.
‹ﬂte bütün bu hususlar Türkler’in kendi
sembolleri olan kutsal kurda “Kök Böri”, en
büyük ve tek tanr›lar›na “Kök-Tengri”, O¤uzname’deki O¤uz’a yol gösteren kurda “Gök
tüylü, gök yeleli”, koyun ve kuzu sürülerinin
önünde giden ihtiyar, tecrübeli, genellikle de
yaﬂl› koç ve tekelere “Kök teke” veya “Kök
serke”, hatta baz› masallardaki bu tür köpeklere “Kök kuyruklu köpek”, kurtlara da “Kökcal” denmesine (Ögel II, ss. 42-43); bu tür ifade ve benzetmelerin akisleri ve farkl› ﬂekillerde söyleniﬂleri olan “boz”, “k›r” ve K›rg›z Destanlar›’nda gördü¤ümüz “sur” kelimelerinin
anlat› türlerimizde de yerini almas›na yol açm›ﬂt›r. Mesela, halk hikayelerimizde kahraman› at›n›n terkisine alarak göz aç›p kapayana kadar gidece¤i yere ulaﬂt›ran H›z›r “Boz
Atl› H›z›r” olarak adland›r›l›r, k›sacas› “gök”,
“boz”, “sur” kelimelerinin hepsi de kutsall›¤›
ifade eder.
Ayn› durum Seyitbek Destan›’nda da söz
konusudur. Nitekim Erke ile Torko’nun kök
ala sakallar› at üstünde giderlerken bir o yana, bir bu yana sallanmaktad›r ve kendilerinden önceki yi¤itlerin savaﬂa gittikleri zaman
yüzlerinde fark edilen kararl›, azimli, ne istediklerini bilen bu u¤urda her ﬂeyi yapabileceklerini anlatan donuk, hissiz bir ifadeyle
durmaktad›rlar. Destanda:
Kök ala sakal kalk›dap (Seyitbek, s. 254)
ve:
Ceñe cürgön sur menen
Kamaarabay bar›ñ›z (Seyitbek, s. 255)

Destan›’nda da rastlamaktay›z. Nitekim hikayenin as›l kahraman› olan avc› Kocacaﬂ vakan›n baﬂ›nda sadece yirmi hanelik boyunu
doyurmay› düﬂünürken Zulayka ile evlendikten sonra olaylar›n ak›ﬂ› de¤iﬂir ve gerek Kocacaﬂ’›n, gerekse onun ölümünden sonra gördü¤ümüz o¤lu Moldacaﬂ’›n bütün mücadeleleri Sur Eçki’yi yakalay›p öldürmekle ilgili olarak ortaya ç›kar. Anlat›da:
Too etektep Sur Eçki
Kümüﬂ taﬂt› ördödü.
.........................
Kaç›p bard› Sur Eçki,
Atoynok, Tald› Bulakka (Kocacaﬂ, s. 94)
sat›rlar›nda da görüldü¤ü üzere Sur Eçki, Kocacaﬂ’› zor durumda b›rakmak için onu dolaﬂt›r›r durur; nihayet onu da¤›n en yüksek tepesine, bir kayan›n üzerine çekmeyi baﬂar›r ve:
Kapalangan eçkinin
Kab›l bold› tilegi.
Mergendin turgan askas›,
Meltiregen zoo bolup,
Asmaga cak›n tireldi.
Aç›ld› salgan tuman›,
Kocacaﬂ tiktep karasa,
............................
Askan›n orta çeninde
Kargaday bolup turab› (Kocacaﬂ, s. 96)
m›sralar›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere keçinin
ç›kard›¤› duman (sis), Kocacaﬂ’›n etraf›n› görmesine engeldir; zaten Kocacaﬂ’› kayal›klara
çekebilmesinde bu duman›n rolü büyüktür.
Makalemizin baﬂ›nda da belirtti¤imiz
üzere, Seyitbek Destan›’nda tespit etti¤imiz
baz› unsurlar›n ortaya ç›k›ﬂ› yan›nda dünden
bugüne geçirdi¤i de¤iﬂiklikler ile baz› destanlar›m›zdaki görüntüleri hakk›nda diyebiliriz
ki; ortaya koymaya çal›ﬂt›¤›m›z bütün bu gelenek, görenek ve özellikler Türk Destanlar›’n›n dolay›s›yla Türk Dünyas›’n›n ortak noktalar› olup, geçmiﬂteki ortak hayat›m›z›n söz
konusu anlat› türündeki izlerinden sadece bir
kaç›n› teﬂkil etmektedir.

ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kan bu ifadelere Kocacaﬂ
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