“KURMANBEK” ve “SEY‹TBEK” DESTANLARI
Doç. Dr. Nerin KÖSE*
Bir K›rg›z Destan› olan “Seyitbek”, “Kurmanbek”in bir devam› niteli¤inde (1) olup “Teyitbek Destan›”nda
baﬂlayan olaylar dizisinin son buldu¤u
Teyitbek – Kurmanbek – Seyitbek triologyas›n›n üçüncü ve son halkas›n›
teﬂkil etmektedir. Ancak her üç destanda ve özellikle son ikisinde de vakan›n merkezini K›rg›z – Kalmuk savaﬂlar› teﬂkil etmesine, olaylar›n genellikle ayn› çat›ﬂmay› hikâye etmesine hatta pekçok kahraman›n söz konusu destanlarda yer almas›na ra¤men tabî buldu¤umuz paralel hususlar›n yan›nda baz› farkl›l›klar›n da oldu¤unu gördük. Bu sebeple yaz›m›z›n konusunu “Kurmanbek ve Seyitbek Destanlar›’n› karﬂ›laﬂt›rarak benzer ve
farkl› yönleri yan›nda bunlar›n sebeplerini ortaya koyma” ﬂeklinde tesbit
etmeyi uygun bulduk.
Araﬂt›rmam›zda Kurmanbek Destan›’n›n Kal›k Akiev, Seyitbek Destan›n›n ise tek anlatmas› olan Oruzbay
Urmambetov varyantlar› esas al›nacak; karﬂ›laﬂt›rma s›ras›nda anlatmalar›n kahramanlar› ve onlar›n çeﬂitli
olaylar karﬂ›s›ndaki düﬂünce ve yaklaﬂ›mlar› ile sosyal ve fizikî yap›lar›, vakan›n geçti¤i co¤rafyan›n yan›s›ra tarihî zemini vb. pek çok husus göz önüne al›narak yap›lan al›nt›lar›n sayfa
numaralar› yanlar›na verilecektir.

18

* Kurmanbek ve Seyitbek Destanlar›ndaki ortak noktalardan en çok
dikkati çekeni her iki anlat›n›n kahramanlar›n›n kendilerine eﬂ olarak seçtikleri k›zlar›n, düﬂman taraftan olmalar› meselesidir. Nitekim Kurmanbek’in eﬂi Kan›ﬂay Kalmuk Han’› Bakburhan’›n, Seyitbek’in eﬂi Möl de Kalmuklar’dan bir bezirganbaﬂ›n›n küçük
k›z› Möl’dür.
Her iki destan kahraman›n›n yak›n çevresi de onlar›n karﬂ› saftan bir
eﬂ seçmelerine itiraz ederler. Meselâ
Seyitbek, savaﬂ ganimeti olarak Kalmuk Han’› Dölön’ün yi¤itlerinden Torko’nun büyük k›z› Sanc›rgal yerine daha önceden görüp sevdi¤i Möl’ü alaca¤›n› belirtince yaﬂl› Emilbek:
Teñ keler suluu cok bele
Ce ak kalpak K›rg›z kalk›ñda?
Aytkan›n nege tand› eken,
K›rg›zd› nege çand› eken? (Seyitbek; s: 302) diyerek “onun bu davran›ﬂ›na bir anlam veremedi¤ini” belirtir.
Kurmanbek’te ise bu durum, biraz daha farkl› bir özellik göstermektedir: Nitekim “ Ürgönçtün suusun keçip ç›¤›p, meni kim say›p ç›ksa, k›z›m
Kan›ﬂay’d› bermekmin, Ürgönçtü keçip ç›kt›, meni say›p ç›kt›, ant› – ﬂertim boyunça k›z bereminbi (Kurmanbek, s: 77) diyen Oogan Han’› Bakburhan’›n k›z› Kan›ﬂay’› eﬂ olarak seçen
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ve babas›ndan habersiz evlenen Kurmanbek, Kalmuklar’dan vergisini almak üzere gitmesi gerekti¤inde k›rk
yi¤idiyle onun Teltoru At’›n› isteten
Teyitbek, “Maga keñeﬂpesten Kalmakka çabuul solat, menin aytkan›ma bolboy özü bilip kat›n alat, öz keregim
tiybesten Teltoru At’›md›n kere¤i tiyiptirbi? Emi men at bere albaym.”
(Kurmanbek, s: 86) diye düﬂünür ve
bunu:
At›md› berbeym k›rk cigit,
Añ›ldap ürgön katar it!..
..................
Menin tilimdi albastan,
Özünçö alsa kat›nd› (Kurmanbek,
s: 87) diye cevap verir.
* “Kurmanbek Destan›”na ad›n›
veren kahraman›n babas› Teyitbek ile,
“Seyitbek Destan›”nda, Teyitbek’in
ölümü üzerine onun yerine geçen Teyiﬂkan aras›nda da büyük benzerlikler
oldu¤unu görüyoruz. Çünkü Teyiﬂkan,
amca o¤lu Teyitbek’in ölümü ve Akkan’›n Seyitbek’i Kaﬂkar’a götürmesiyle baﬂs›z kalan K›rg›z halk›na güngörmüﬂ ve yaﬂl› Kalkanbay’›n “Bul caman
corduk boldu go, halk karas›z kalat degen emne? Tüp atalar› bir tuugan aga
–ini emespi, Teyitbek Beknazard›n uulu bolsa, Teyiﬂ Beynazard›n uulu, kar›sa da Teyiﬂti Kan kötürüp al›p, bul
cerde turbay mal can esen kezinde ayt›luu Aksay, Arpa, At – Baﬂ›ga köçüp
kirip keteli...” (Seyitbek; s: 201) ﬂeklinde düﬂünüp desteklemesiyle hükümdar olursa da Kurmanbek’in “bizdi
ölümgöTeyiﬂkan k›ybayt” (Seyitbek; s:
202) diyerek kendisine gelen k›rk yi¤idinin hepsinin de baﬂlar›n› kestirip
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atar; içlerinden sadece Zay›rbek kaçar
kurtulur.
Teyiﬂkan’›n “Kalmuklar’›n olas›
bir sald›r›s›n› önceden önleme” ﬂeklindeki bu tavr›n›n, Seyitbek’in babas›
Kurmanbek’in ruhuna verdi¤i büyük
aﬂ törenine gelmemekle halâ devam
etti¤ini görüyoruz. Hatta Seyitbek’in
“K›rg›zlar’›n birli¤ini, bütünlü¤ünü
sa¤lamak” için verdi¤i bu törene gelmeyip de onun yazd›¤› mektup üzerine
bu daveti geri çevirmemesinin sebebi
eskiden oldu¤u gibi “Ördök cokto çulduk biy” (Seyitbek; s: 305) Koyunun olmad›¤› yerde keçi, Abdurrahman Çelebi’dir, atasözünde de yatan “men b›y›kka Seyitbek’ten bölünüp kelgeni menen, urmattagan adam bolgon cok”
(Seyitbek; s: 305) ﬂeklindeki yeniden
itibar görme ve kaybettiklerine ancak
bu ﬂekilde alabilece¤ine inanma iste¤idir.
Kurmanbek’in babas› Teyitbek de
menfaatini ve rahat›n› düﬂünmekte
Teyiﬂkan’da aﬂa¤› kalmaz. Nitekim Teyitbek’in her y›l vermeleri gereken harac› vermeyen Kalmuklar’a savaﬂ açan
ve kendisinden “uçan at”› Teltoru’yu
isteyen o¤lu Kurmanbek’e “Maga keñeﬂpesten Kalmakka çabuul salat....Öz keregim tiybesten Teltoru
At›md›n keregi tiyiptirbi?” (Kurmanbek; s: 86) ﬂeklinde cevab vermesinin
sebebi kendi ﬂahsi ve mali s›k›nt›s›n›,
huzurunu düﬂündü¤ü, kolay yoldan
servetini artt›rmak istedi¤i içindir. O
sebeple kendi memleketini feda etmekten, öz o¤luna tulpar ve yenilmez
at›n›:
Teltorumdu Kurmanbek
Ay baylasam ar›tt›,
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Ar ubak minip kar›tt›...
Car at›md› kar›tt›(Kurmanbek; s:
87) diyerek vermeyip de onu düﬂman
eline sal›vermesinin sebebi, budur.
*Gerek “Kurmanbek”, gerekse
“Seyitbek”te gördü¤ümüz, ayn› zamanda birinin di¤erinin devam› oldu¤unu da gösteren bir baﬂka paralellik
de baz› kahramanlar›n, her iki destanda da yer almalar› meselesidir. NitekimKalmuk hükümdar› Dölön Han
Kurmanbek’te K›rg›zlar’a karﬂ› yapt›¤› ak›nlar›, Seyitbek’te de sürdürmektedir; Kurmanbek’in k›rk yi¤idinin baﬂ› olan Zay›rbek, Teyiﬂkan’›n yan›ndan
kaç›p kurtulduktan sonra (Seyitbek; s:
202) Kaﬂkar’a gelerek Seyitbek’i bulur
(Seyitbek; s: 203) ve birlikte K›rg›z Ülkesi’ne dönüp halk›n birli¤i sa¤land›¤›nda da yan›ndad›r. (Seyitbek; s: 274)
Akkan ise dostlu¤un en güzel örne¤ini
her iki destanda da gözler önüne serer:
Kurmanbek ve eﬂini Turfan’da gömdükten (Kurmanbek; s: 130) sonra en
iyi arkadaﬂ›n› gözünü k›rpmadan ölüme atan Teyitbek’i öldüren (Kurmanbek; s: 139) ve o¤lu Seyitbek’i ülkesi
Kaﬂkar’a götürüp (Kurmanbek; s: 139)
öz o¤lundan ay›rmadan besleyip büyüten (Seyitbek; s: 201 –203), âﬂ›k oldu¤u güzel Möl’ü babas› Vazilkan’a dünür giderek isteyen (Seyitbek; s:
289)ve bu evlili¤in ﬂerefine büyük bir
toy veren (Seyitbek; s: 301) vefal›, insanc›l Akkan’d›r.
*Her iki destan›n as›l kahramanlar› olan Kurmanbek ve Seyitbek halk›n›n birli¤ini, huzurunu ve özgürlü¤ünü düﬂünen, K›rg›z Boyu’nun menfaatini, kendilerininkinden ve herﬂeyden önemli tutan, milliyetçi kimlikle-
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riyle karﬂ›m›za ç›kmaktad›rlar. Meselâ Seyitbek’in en büyük ideali on iki
y›ld›r vatan›nda oturan Kalmuklar’›
yenip topraklar›n› geri ald›ktan sonra
huzur ve bar›ﬂ içinde yaﬂamaktad›r.
Çünkü sürekli savaﬂ›n K›rg›zlar’›n huzurunu bozaca¤›n›, nüfusunu azaltaca¤›n› bilmektedir. O sebeple Kalmuklar’› yendi¤i (Seyitbek; s: 246 –277)
halde onlar›n savaﬂ ganimeti olarak
getirdikleri Torko’nun k›z› Sanargal’›,
yi¤itlerinden Börü Bat›r’a al›r, Möl ile
ancak iki taraf aras›nda bar›ﬂ sa¤land›ktan sonra evlenir. (Seyitbek, ss:
277-300)
Seyitbek için birlik, bütünlük de
en az özgürlük kadar de¤erlidir. Çünkü birli¤i, bütünlü¤ü olmayan halklar›n da¤›laca¤›n›, baﬂkalar›na esir olaca¤›n› bilmektedir. Bu yüzden babas›
için düzenledi¤i aﬂ törenine eski yapt›klar›ndan utan›p da gelemeyen Teyiﬂkan’› mektupla davet eder ve “ata
yadigâr› oldu¤unu” söyleyip hürmet
ederek Caz›’n›n idaresini ona devreder. (Seyitbek, ss: 303 – 306).
Seyitbek’in babas› Kurmanbek
için de ayn› durum söz konusudur.
Onun için ülkesi ve halk›, herﬂeyden
hatta hayat›ndan bile de¤erlidir. Nitekim Kalmuklar’›n her y›l vermeleri gereken harac› vermeyiﬂleri üzerine onlara bir ak›n düzenlemek gerekti¤ini
düﬂünen, boyundaki en usta savaﬂç›lar›, hatta yak›nlar›ndan bir çok kimseyi haz›rlayan Kurmanbek, babas› Teyitbek’in “üstüne binenin henüz yenilmedi¤i Toltoru At”›n› vermemesinin
kesin bir yenilgi ve mutlak bir ölüm
demek oldu¤unu bile bile Koyküröñ’üne atlar ve:
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Tulpar›n tart›p mineli,
Düﬂmanga anan kireli (Kurmanbek; s: 90) diyerek, kendi gibi gözü pek
yi¤itleriyle birlikte yola ç›kar.
Alt›ndaki at›n Teltoru At olmad›¤›n› anlay›p da öldürmek için kendisini hedef alan Kalmuklar’dan kaçmak
ﬂöyle dursun, kan›n›n son damlas›na
kadar savaﬂmaktan geri kalmaz. Vatan›na, halk›na ba¤l›l›¤› o derecededir
ki, ruhunu teslim etmek üzereyken
yan›nda bulunan dostu Kaﬂkar Han›
Akkan’a son sözü:
Kalmaktan kantip can saktayt
Kayg›ram kalgan el üçün.
.............
Esiñe al›p can dosum.
Eli curtka salam de (Kurmanbek,
s: 128) olur.
*Her iki destanda, anlat›n›n as›l
kahramanlar›n›n yan›nda bulunan
yaﬂl›, güngörmüﬂ, ak›ll› kimseler bulunmas› hususu da dikkatimizi çeken
bir baﬂka paralelliktir. Hükümdar›n
yan›ndaki yeri ve mevkiî ne olursa olsun gerek devlet yönetiminde, gerekse
halkla ya da yak›n çevreyle münasebetlerinde ona yol gösterecek yani hata yapmas›n› engelleyecek, bir yerde
onu e¤itecek bir klavuz, bir ö¤retmen
bulunmas› gelene¤inin Türkler’in Orta Asya’daki hayatlar›nda bile önemli
bir yeri vard›: Tonyukuk; O¤uz’un ak
sakall›, boz saçl›, uzun ak›ll› tüﬂimel
(vezir)i Ulu¤ Türk; Fatih Sultan Mehmet’in hocas› Ak ﬁemsettin; Kanuni
Sultan Süleyman’›n veziri Sokollu
Mehmet Paﬂa gibi.
Nitekim, Zay›rbek “biricik k›z› güzel Kan›say’› Ürgönç Suyunu geçene
verece¤ine yemin eden (Kurmanbek,
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s:77) Oogan hükümdar› Bakbur’a gitmek üzere yola ç›karken k›rk yi¤idin
baﬂ›nda ve Kurmanbek’in yan›ndad›r.
(Kurmanbek; s: 60) Bu sebeple Ürgönç’ü geçti¤i halde onunla savaﬂmaya
haz›rlanan Bakbur’un niyetini duyunca Zay›rbek, Kurmanbek’i:
Öröpkübö Kurmanbek,
Ar kimdin cakﬂ› öz eli
Day›n› cok cumuﬂka
Dayr›gan menen cetebi.
...........
Sözümdü beker tastaba,
Özünün eli bolboso
Öküm ötpöyt baﬂkaga!
Saga Bakbur k›z berbeyt,
Bekerinen aksaba (Kurmanbek, s:
71) diyerek uyar›r.
Say› olarak Kurmanbek’ten farkl›
olsa da, ayn› durum, Seyitbek Destan›
için de söz konusudur. Nitekim baﬂs›z
kalan K›rg›z Boyu’nu toplamak için
Teyiﬂkan’› hükümdarl›¤a getiren ve
halk› Aksay, Arpa, At – Baﬂ› taraflar›na yerleﬂtiren Kalkanbay(Seyitbek; s:
201); Teyiﬂkan’›n, Kurmanbek’in k›rk
yi¤idi öldürdü¤ünü görüp oradan kaçan ve Kaﬂkar’a gelip Seyitbek’i bularak K›rg›z topraklar›n› Kalmuklar’dan
geri al›p hükümdar olmas›na yard›m
ve destek veren hatta onun dünürbaﬂ›l›¤›n› bile yapan Zay›rbek (Seyitbek,
ss: 202-300); düﬂmandan, yabandan
k›z ald›¤› için:
Teñ keler suluu çok bele
Ak kalpak K›rg›z kalk›nda? (Seyitbek; s:302) diyerek Seyitbek’e sitem
eden Emilbek...
Adlar› ve mevkileri ne olursa olsun bu “yaﬂl› bilge”lerin hepsi de eski
bir gelene¤in üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z

21

Y›l: 12 Say›: 48
destanlardaki akisleri olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›rlar.
Gelelim Kurmanbek ile Seyitbek
Destanlar›ndaki farkl›l›klara...
*Herﬂeyden önce kahramanlar›n
eﬂ olarak seçtikleri k›zlarla evlenmeleri, anlatmalar›n farkl› bölümlerinde
cereyan etmektedir. Nitekim “Kurmanbek Destan›”nda vaka, Kurmanbek ile Kan›ﬂay evlendikten sonra da
devam etmekte ve anlat› Kalmuklar’la
yap›lan yeni bir savaﬂ, bu savaﬂ›n sonunda Kurmanbek’in Dölön Han taraf›ndan öldürülüﬂü, Kan›ﬂay’›n intihar›
ve nihayet Akkan Han’›n Teyitbek’i öldürdükten sonra alt› yaﬂ›nda yetim ve
öksüz kalan Seyitbek’i ülkesi Kaﬂkar’a
al›p götürmesiyle son buldu¤u halde
“Seyitbek Destan›” Seyitbek ile Möl’ün
dü¤ününü takiben kahraman›n babas›
Kurmanbek’in ruhuna verdi¤i aﬂ töreni s›ras›nda ülkenin birli¤inin ve dirli¤inin sa¤land›¤›n›n belirtilmesi ile bitmekte; “Seyitbek Destan›”n›n “Kurmanbek Destan›”n›n devam› ve Teyitbek – Kurmanbek- Seyitbek üçlüsünün son halkas› oldu¤unu, bir kez daha ortaya koymaktad›r.
*‹ki destan aras›ndaki di¤er bir
farkl›l›k ise anlat› kahramanlar›n›n
kendilerine eﬂ olarak seçtikleri kad›nlar›n özellikleri ile ilgilidir. Çünkü
Kurmanbek’in eﬂi Kan›ﬂay da, Seyitbek’in eﬂi Möl de çok güzel kad›nlar olmakla birlikte gerek bu vas›flar›n›n
ortaya konuﬂ ﬂekli, gerekse içinde büyüdükleri sosyal ﬂartlarla ona ba¤l›
olarak belirlenen e¤itim tarz› farkl›l›klar göstermektedir. Nitekim Oogan
Han’› Bakbur’un k›z› Kan›ﬂay, Ürgönç
Suyu’nun öte taraf›na kadar duyulan:
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Tunuk suluu Kan›ﬂay
On alt›da özü caﬂ (Kurmanbek, s:
81) bir genç k›z olmas›n›n yan›s›ra
“Atam meni K›zg›zd›n colooçulap kelgen bir balas›na bermek bolup catat,
men oﬂol bala baat›rd›n bar›p s›rt›nan
s›nay›n. Köñülgö tolso içimden t›nay›n, egerde köñülgö tuura kelbese bir
çoñ çatak k›lay›n” (Kurmanbek, s: 79)
diyecek kadar cesur, iyi at binip k›l›ç
kullanan, bahad›r bir kad›n olmas›na
ra¤men Seyitbek’in eﬂi Möl ise “ak mam›kta ayday betin nurdant›p, betinen
nur tökülüp, Kündüz çaç›n çubalt›p
kaltartay kerilip.....”(Seyitbek, s: 290)
ve:
Çolponday can›p cark›ldap,
Ot cag›l›p közünön.
Almaday bolgan eki emcek,
Tirelip turat töﬂünön.
Acar› candan art›kca,
Nur tökülüp betinen.
Oymok ooz, kalem kaﬂ,
Kunduzday bolgon kara çaç,
Aç›k münöz, bir s›rduu (Seyitbek,
ss: 299-300) sat›rlar›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere “elma gö¤üslü, kalem kaﬂl›,
nur yüzlü, nokta a¤›zl›, Çolpan y›ld›z›
kadar güzel bir k›zd›r.
* “Kurmanbek Destan›”n›n esas›n›, K›rg›z – Kalmuk savaﬂlar› teﬂkil etmekte; anlat›da vaka, bu temel üzerine oturtulmaktad›r. Kurmanbek’in,
güzelli¤i duyup kendine eﬂ olarak ald›¤› Kan›ﬂay’la evlenmesi, babas› Kalmuk hükümdar› Bakburhan’›n dedi¤i
“k›z›n›, ancak Urgönç Suyu’nu geçip
de kendisini yenebilen gence verece¤i”
ﬂart›n› yerine getirmesine ba¤l›d›r
(Kurmanbek; s: 77) ; ölümü ise yine
kendilerine her y›l ödemeleri gereken
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ganimeti vermeyip, süresini geçirdikleri için Kalmuklar’la tutuﬂtu¤u savaﬂta Dölön Han taraf›ndan süngülenmesi ile (Kurmanbek; ss: 112- 113) söz konusu olur; yine Kalmuklar’›n her y›l
haraca ba¤lanmas›, K›rg›zlar’a karﬂ›
kötü niyet beslediklerinin Kurmanbek
taraf›ndan duyulup (Kurmanbek; s:
10) onlarla savaﬂ›p yendikten sonra
(Kurmanbek, ss: 42-44) karara ba¤lan›r.
“Seyitbek Destan›” ise bu bak›mdan oldukça farkl› bir özellik taﬂ›maktad›r. Çünkü Kurmanbek’in devam›
niteli¤indeki bu destanda hikâyeyi anlatan›n bak›ﬂ aç›s›, kendini hemen hissettirmektedir. Meselâ destan›n as›l
kahraman› olan Kurmanbek’in, bir
kervanc›baﬂ›n›n k›z› olan Möl’e karﬂ›
büyük aﬂk› ve bu aﬂk yüzünden Torko’nun k›z› Sanc›rgal’› Börü’ye almas›,
Möl’e gitmesi ve onu aramas›, yatt›¤›
odan›n penceresine t›rman›p bir müddet yatakta yatt›¤›n› seyrettikten sonra uyand›r›p aﬂk›n› dile getirmesi,
öpüﬂüp koklaﬂmalar›, k›z› göremedi¤i
için duydu¤u ›st›rab›ndan bahsetmesi
vb. anlat›ld›¤› uzun sat›rlar (Seyitbek;
ss: 289 –299) daha çok halk hikâyelerimizde karﬂ›laﬂt›¤›m›z durumlard›r.
Ayr›ca Seyitbek Destan›’ndaki
kahramanlar epik özellikler taﬂ›mak
yerine gündelik hayatta gördü¤ümüz
insanlara benzemekte; seven ve evlenmek üzere olan bir delikanl›n›n yak›nlar›, akrabalar› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›rlar.
Bütün bunlara destanda sadece
bir defa (o da K›rg›zlar’›n birlik ve beraberli¤ini sa¤lamak üzere ve oldukça
k›sa bir ﬂekilde verilen) Kalmuklar’la
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savaﬂ›ld›¤›n›; vakan›n daha çok Seyitbek’in yetim ve öksüzlü¤ü, on iki y›l
Akkan taraf›ndan büyütülüp e¤itildi¤i
ve Möl’e olan sevdas› üzerine kuruldu¤u belirtilecek olursa destanlarda baﬂka bir hayat tarz› ile bu hayat›n ihtiyaçlar›n›n ve beklentilerinin epik anlatmalardaki olaylar›n yer de¤iﬂtirmeye baﬂlad›¤› aç›kça görülebilecektir.
***
Kurmanbek ve Seyitbek destanlar›n›n farkl› ve benzer taraflar›n› belirttikten sonra diyebiliriz ki ortaya ç›kan ve epik anlatmalarda günümüz
hayat›n›n izlerini gösteren bu durum,
Seyitbek Destan›’n›n de¤erini azaltmaktan çok anlat› türlerinin giderek
eski özelliklerini yitirdi¤ini, yayg›n oldu¤u çevredeki kültürel geliﬂmelere
yabanc› kalamayaca¤› gibi anlat›n›n
bu konudaki görüﬂünün ve de¤er yarg›s›n›n da anlat›y› etkileyece¤ini göstermektedir. Çünkü Oruzbay Urmambetov’un da belirtti¤i üzere “sözlü
ürünler geçmiﬂin sesi, bugünün gerçe¤i, gelece¤in ise ümidi” olmak zorundad›rlar. (Seyitbek, “KirisSöz”, s:9)

Notlar:
1- KÖSE, Nerin “Araﬂt›rmalar V” (Seyitbek
Destan›) Kitab›m›z›n ilk makalesidir.
2- KÖSE, Nerin “Araﬂt›rmalar III” (Cihan
Hakimiyeti – Üniversalizm ve K›rg›z Destanlar›)
Milli Folklor Yay›nlar›: 11, Halk Edebiyat› Dizisi: 7 Ankara 1988, ss: 120 – 121, s: 79,
KÖSE, Nerin “Araﬂt›rmalar IV” (Bir Kazak
Destan›: Bökenbay men Kyikbay) Milli Folklor
Yay., 12, Halk Edebiyat› Dizisi:8, Ankara 1999, s:
142.
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